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ভূমিকা 

নানারণ মহাভার হকে যখন জগের অন্যান্য কাবোর মৃহিত 
তুলন। করিয়: শ্রেণীবন্ধৎ করা হয় নাই তখন ভাহাদের নীম ছিল 
ইতিহাস । এখন বিদেশর সাহিভাভাগারে মাচা করিয়! তাঙ্জ 
দির নাম দেওয়! হতয়াছে এপিক। আমরা “এক্” শবের 
বাংল! নামকরণ করিয়াছি মহাকাবা। এখন আমরা রামায়ণ 
নহাভার হকে বহাকাবাই বলিয়া থাকি। 

মহাকাবা নানটি ভালই হ্য়াছে। নামের মধোই মেন ভাহার 
সংজ্ঞাটি পাওয়া বায়। ইহীকে আমর! কোনো বিদেশা শবের 
অনুবাদ বলিয়া এখন যদি ন! স্বীকার করি হাহাতে ক্ষতি হয় না। 

অনুবাদ বলিয়। স্বীকার করিলে পরদেশীয় অনঙ্কারশান্ত্ের 
'এপক” শের লক্ষণের সহিহ আগাগোড ন! মিলিলেই তি, 
কাবানামধারাকে কৈফিয়ত দিছে হয়। একপ দবাবদিহীর মধ্যে, 
থাকা অণাবহাক বলিয়! মনে করি। | 

মহাকাবা বলিতে কি বুঝি আনরা তাহার আলোচন। করিতে 
প্স্ত আছি কিন্ত এপিকের সঙ্গে তাহাকে আগাগোড়া মিলাইয়া 
দিব এমন পণ করিতে পারি না। কেমন করিয়াই বা করিব? 
প্যারাডাইন্ লষ্ট কেও হ সাধারণে পিক বলে, ত| বদি হয় তবে 
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পারণ মহাভারত এপক্ নহে--উভয়ের এক পংক্ততে স্থান 
হইতেই পারে না। 

মোটামুটি কাবাকে ছুই ভাগ কর! বাক । কোনো কাব্য বা 
একলা কির কথ!, কোনো কাব্য বা বৃহত্ন্প্রদায়ের কথা | 

একলা কন্বির কথা বলিতে এমন বুধায় না মে হাহা আর 
কোনো লোকের অধিগমা নহে, তেমন হইলে তাহাকে পাগলামি 
লাবাইত। তাহার অর্থ এই বে, ককি? মণো সেই ক্ষমশটি 
রে যাহাতে তাহার নিজের সুখছ্ঃখ, নিজের কল্পনা, নিজের 
জীবনের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়া বিশ্বমানবের ট্র্তন হদয়াবেগ ও 
জীবনের মন্মকথ| আপনি বাজিয়া৷ উঠে। 

এই যেমন এক শ্রেণীর কবি হইল তেমনি আর এক শ্রেণীর 
কবি আছে, যাহার রচমার ভিতর দিয়। একটি সমগ্র দেশ একটি 
অমগ্র যুগ আপনার জদয়কে আপনার অভিজ্ঞতাকে বাত্ত করিয়া 
তাহাকে মানবের চিরস্তন সামগ্রী করির। তোলে। 
: এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিকে মহাকবি বলা যায়। সমগ্র দেশের 
সমগ্র জাতির সরস্থী ইহাদিগকে আশ্রয় করিতে পারেন__ইহার। 
যাহ রচনা করেন তাহাকে কোনে! বাক্তিবিশেষের রটনা বলিয়া মনে 
হয়না। মনে হয় যেন তাহা বৃহৎ, বনস্পততির মত দেশের ভু্তল 
জঠর হইতে উ্ত হইয়া সেই দেশকেই আঁশ্রয়চ্ছায়। দন করিয়াছে। 
কালিদাসের শকুন্ধল” কুমারসন্তবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপু 
ত্র রিচ পাই-_কিন্তু রীমারণ মহাভারতকে মনে হয় যেনজরাহ্ববী 
& হযাচলের সায় তাহারা ভারতেই, বাস বানদীকি উপলক্ষ মাত্রা 
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বস্তত ব্যাস বানমীকি ত কারান নাম? ছিলনা । ও ত ত একটা 
উদ্দেশে নামকরণ মাত্র । এত বড় বৃহৎ ইট: গ্রন্থ, আমাদের 
সমস্ত ভারঠবর্ধ জোড়া ছুটি কাবা ভাহাদের নিজের রচয়িত। 
কবিদের নাম হারাইয়া বসিয়া আছে, কবি আপন কাবোর এতই 
অন্তরালে পড়িয়া গেছে। 

আমাদের দেশে বেমন রামারণ মহাভারত, প্রাচীন পীসে ও 
রৌমে তেমনি ইলিয়ড* এনীড. ছিল। তাহারা সমস্ত গ্রীস ও 
রোমের হদপদ্মসম্তভব ও হাদ্পদ্মধাপী ছিল। কবি হোমর *ও 
ভজ্জিল আপন আপন দেশকালের কণ্ঠে ভাষ| দান করিয়া- 
ছিলেন । সেই বাকা উৎসের মত স্ব স্ব দেশের নিগুড় 
অন্তস্তল হইতে উৎসারিত হইম! চিরকাল ধরিয়া তাঁছাঁকে প্রীবিত 
করিয়াছে । 

আধুনিক কোনো কাবোর মধ্যেই এমন ব্যাপকতা দেখা যায় 
না। 'মল্টনের প্যারাডাইসূ লঙ্টের ভাষায় গাস্ভীধর্, ছনের 

মাহাত্মা, রসের গভীর যতই থাক্ না কেন তথাপি তাহা দেশের 
ধন নহে,-তাহা লাইব্রেরির আদরের সামগ্রী। চর 

অতএব এই গুটি কয়েক মাত্র প্রাটীন কাব্যকে এক কোঠায় 
ফেলিয়া এক নাম দিতে হইলে মহাকাবা ছাড়া আর কি নায় 
দেওয়া যাইতে পারে ? ইহারা প্রাচীনকালের দেবাদৈতোর স্যার 
মহাকায় ছিলেন--ইহাদের জাতি এখন লুপ্ত হইয়া গেছে । 

প্রাচীন আর্ধা সভ্যতার এক ধাননা যুরোপে এবং এক খারা 
ভারতে প্রবাহিত য়াছে। রাগের ধারা হই মহাকাক্ে এবং 
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ভারতের ধ ধার ই, মহাকাবো আপনার : কথা ও সঙ্গীতকে রক্ষা 
করিয়াছে । 

মর! বিদেশী, আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি না শ্রীস ও 
রৌম্ তাহার সমস্ত প্রকৃতিকে তাভার ছুই কাঁবো প্রকাশ করিতে 
পারিয়াছে কিল? কিন্ত উহা নিশ্চয় যে ভারতবর্ষ রামায়ণ মহা- 
ভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি র'খে নাই। 

এইজন্টই, শহা্ীর পর শঠান্দী বটিতেছে কিস্ত রামায়ণ 
মহীভারতের মো ভারতবর্ে আর লেশমার শুদ্ধ ভউনে হছে না। 
প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাগি পঠিত হউতেছে-মুদীর 
দোকান হইতে রাজার প্রাদাদ পর্যাস্ত সব্বত্র তার সমান 
সমাদর। ধন্য সেই কবিধুগলকে, কালের মতাপ্রাস্তরের মধো 

. াহাদের নাম হারাইয়া গেছে, কিন্ত যাহাদের বাঁণী বহু কোটা 
নরনারীর ছারে দ্বারে আও অভজক্সধারায় শক্তি ও শাস্তি 

বহন করিতেছে, শত শত প্রাচীন শতাব্দীর পলি-মৃতিকা অহরহ 
আনয়ন করিয়া ভারতবর্ষের চিন্তভূমিকে আজিও উর্ধরা করিয়া 
 রাখিতেছে। 

এমন অবস্থায় রামায়ণ মহাভারতকে কেবলমাঞ্ মহাকাবা 
বললে চলিবে না, তাহ! ইতিহাসও বটে ; ঘটনাবলীর ইতিহাস 
নহে, কারণ সেরূপ ইতিহাস সময় বিশেষকে অবলম্বন করিয়া 
খ কে-কাদারণ মহীভারত ভীরতবর্ষেন চিরকালের ইতিহাঁস'। 
ক সাই তিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল, কিন্ত এ 
ইঞজছাসের পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যা 
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আরাধনা, যাহা সংকল্প আহার ইতিহাস এই ছুই বিপুল কাঁবা- 
হন্মোর মবো চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান | 

এই কারথে, রাঁমারণ মহাভারুঠর নে সমাতু নানা আাহ! অগ্ঠ 

কাধা সমাপোচনার আদশ হইত স্বহনম্। রানের চরিত্র উচ্চ 
কি নীচ, লঙ্গাণের চরিত্র আনার ভাল লাগে কি মন্দ লাগে এই 
আত্লাঁচনাই যথেষ্ট নহে । স্তব্ধ হয়! শদ্ধার সহিত বিচার করিতে 

হইবে সমস্ত ভারগবর্মজ অনেক সহস্স বঙ্সর ইহাদিগকে কিন্ুগ 
ভাবে শ্রীহণ করিয়াছে । আমি যত বড় পমালোচকই হইওন। 
কেন একটি সমগ্র গ্রাচান দেশের ইতছান প্রবাহিত সমন্ত্র কালেই 

বিচারের নিকট ধদি আমার শির নহ না হয় তবে সেই ইদ্ধতা 
লজ্জারত বিষয় । 

রামায়ণে ভারতবর্ষ কি ব'ল:হছে, রামারণে ভারহবর্ম কোন্ 
আদর্শকে মহৎ বলির স্বীকার করিয়াছে ইহাই বর্তমান ক্ষেত্রে 
আমাদের সবিনয়ে বিচার করিবার বিষয় | 

বীররসপ্রধান কাবাকেই এপক্ বলে এইবপ সাধারণের ধারণা, 
চাহার কারণ যে দেশে নে কালে বাররসের গোরব প্রাধান্ধ 
পাইয়াছে সে দেশে সে কালে স্বভাবতই এপিক্ বীরসপ্রধান 

ইয়া পড়িয়াছে। রানারণেও ঘুদ্ধবাণপার যথেঞ্ট আছে, রামের 
বাছুবলও সামান্য নহে, ক্ষিন্ত তথাপি রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা, 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছে ভাহ! বীররস নহে। শ্রাহাতে বাছ- 
বলের গৌরব ঘোষিত হয় নাই-ুদ্ধণটনাই "তাহার মুখ্যরর্ঘনার 
বিষয় নহে 

তি 
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ঘা 

দেবতাঁর অব তারলীলা লইয়াই বে একাবা রচিত তাহাঁও নহে। 
কবি বানীকির কাছে রাম অবতার ছিলেন না, তিনি মানুষই 
ছিলেন পণ্ডিতের ইহার প্রমাণ করিবেন । এই ভূমিকায় পাগুত্োর 
অবকাশ নাই; এখানে এইটুকু সংক্ষেপে বলিতেছি যে কৰি বদি 
রামায়ণে নরচ রত বর্ণনা না করিয়া দেবচরিত্র বর্ণন! করিতেন, শবে 
তাহাতে হানায়ণের গৌরব তাস হইত-্থু হতাং তাহা কাব্যাংশে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত । মানুষ বলিয়াউ রামচরিত আইমান্িত ) 

আ.দিকাডের প্রথম সর্গে বানীকি তীভার কাঁবোর উপযুক্ত 
শায়ক সন্ধান করিয়া যখন বহু গুণের উল্লেখ করিয়া নারদকে 
জিজ্ঞাপা করিলেন-_ 

রা “সমগ্র জূপিণী লক্ষ্মী কমেকং সংশ্রিতা নরং ।' 

কোন্ একটি মাজ নরকে আশ্রয় করিয়া সমগ্র! লক্্ীরূপ গ্রহণ 
করিয়াছেন ?--ভখন নারদ কহিলেন-- | 

“দেবেষপি ন গপ্তামি কশ্চিদেভিখুণৈধুতিং। 

আগত: তু গৈরেতিযে যুক্তে| নরচঞ্জ মাঃ 1” 

শ্রত গুণযু পুরুষ ত দেবতাদের মধোও দেখি না, তবে যে নরচঞ্জ- 
যার মধো এই সকল গুণ আছে তাহার কথা শুন | 

রামায়ণ সেই নরচন্জরমারই কথা, দেবতার কথ! নহে। রামায়ণে | 
শ! নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, ানষই নিজগ্ুণে 

দেখত হইয়। উঠিয়াছেন। 
মান্ছষেরই চরম আদর্শ স্থাপনার জন্ত ভারতের কৰি মহীকাব্য 

রচনা করিয়াছেন । এবং সে দিন হইতে আইজ পর্যন্ত মানুষের এই 
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করিয়া আদিতেছে । 

রামারণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে ভ্রাহা ঘরের কথাকে 
অতান্ত বৃহৎ করিয়। দেখায়াছ্ে 1 পিত চাপুতে, ভ্রাঙায় ভ্রাতীয়, 
স্বামী জীন যে ধঙ্দের বন্ধন, মে প্রীতি ত তন্ন সম্বন্ধ রামায়ণ 
হাঙাকে এহ মহত করি! তৃলিযাছে যে হাহা অনি সহজেই মহ 
কাঁবোর উপবুল্ত হইয়ান্ত। দেশজয়, শক্ত বিনাশ, ছুই প্রবল বিরোধী 
পালের প্রচণ্ড আঘাহ সংঘাত এই সমস্ত বা. পার সাধার&ত 
মহাকাবোর মনো আন্দোলন ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়া থাকে। 
কিন্তু রাখারণের মহিম! রামরাবণের ঘুদ্ধকে আশ্রয় করিয়! নাই-_ 
সে বুদ্ধ ঘটন! রাম ও সীতার দাম্পত্তা গ্রীতিকেই উজ্জ্বল করিয়া 
দেখাইবার উপলক্ষ মাত্র। পিতার প্রণ পুর বস্তা, ভ্রাতার 
জগ্ঠ ভাতার আত্মত্যাগ, পতি পত্বীর মধ্যে পরম্পরের প্রতি নিষ্ঠা $ 
প্রজার প্রত রাজার কর্ধৰা কতদূর পর্যাস্ত মাইতে পারে রামায়ণ 
তাহাই দেখাইয়াছে। এই রূপ বাক্তি বিশেষের প্রপানত ঘরের 
সম্পর্কগুলি কোনো দেশের মহাকাঁবো এমন ভাবে বর্ণনীয় বিষয় 
বলিয়! গণা হয় নাই। | 

ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না ভারতবর্ষের গ! রিচয় হয় 
গৃহ ও গৃহধন্দ যে ভারতধর্ষের পক্ষে কতখানি ইহা হতে তাহা 
বুঝা যাইবে। আমাদের দেশে গাহস্থা আশ্রমের যে অতাস্ত উদ্চ- 
স্থান ছিল এই কাবা তাহা সপ্রমাণ করিতেছে । গৃহাশ্রম আমাদের, 

জর সখের জন্য সুবিধার ভ্ ছিল না--গৃহশ্রম সমস্ত, সম কে 
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ধারণ করিয়া রাখি ও মানুষকে বথার্থভাবে মানুষ করিয়া তুলিত। 
গৃহাশ্রম ভারতবর্ধায় আর্ষা সমাজের ভিন্ি। রাঁমারণ সেই 
গৃহাশমের কাব্য। এই গৃহাশ্রম-ধশ্মকেই রামায়ণ বিসদৃশ অবস্থার 
মপো ফেলিয়া বনখাস দুঃখের মধ্যে বিশেষ গৌরব দান কর ছি 
কৈকেযী মস্থরার ক্রচক্রান্তের কঠিন আঘাত অনদোধণর রাজগৃইকে 
বিশ্লিষ্ট করিয়। দিয়া 5২সন্কেও এই গৃহধান্ধের ছুভেদা দুঢভা রামায়ণ 

নি 

ঘোষণা করিয়াছে। বাহুবল নহে। জিণীষ। নহে, রাষ্রগোরব 
শক, শীস্তরসাস্পদ গুহধন্মীকেই রামায়ণ করুণার অশ্রজাল 
অভিষিক্ত করিয়া হাহাকে স্তমহত বীর্ষের উপরে প্রতিষিত 
করিয়াছে । 

শ্রদ্ধাহীন পাঠকেরা বজেতে পারেন এমন অবস্থা চরিত্রবর্ণনা 
অঠিশয়োক্কিতে পরিণত হইয়া উঠে । যথাঘথের সীম। কোন্থানে 
এবং কল্পনার কোন্ সীমা লঙ্ঘন করিলে কাঁবাকলা অতশরে গিয়া 
পৌছে এ কথায় তাহার মীদাংসা হইতে পাঁরে না। বিদেনী থে 
সমালোচক বলিয়াছেন ফে রামায়ণে চরিত্রবর্ণনা অতিগ্রাক্কত 
হ তাহাকে এই কথা বলিব বে, প্রকৃতিভেদে একের কাছে 

অতিগ্রা্কৃত, অন্ঠের কাছে তাহাই প্রাকৃত। ভারতবর্ষ 
রামায়ণের মধো অভিপ্রাক্কতের আতিশমা দেখে নাই। 

যেখানে যে আদর্শ গ্রচলিত তাহাকে অতিমাত্রায় ছাড়াই 
গেলে সেখানকার লোকের কাছে গাহা গ্রাহ্াই হয় না। আমা- 
দের শ্রুতিযক্সে আমরা যতসংখাক শব্তরঙ্গের আঘাত উপলব্ধি 
করিতে পারি তাহার সীমা আছে, সেই সীমার উপনের সপ্তকে 
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হদিস পি দি আাসিএখত সা চিক সিল 

সর চড়াইলে আসাদের ২ কর্ণ ভাকে: গ্রহ হই করেনা। কাবো 
চরিত্র এবং ভাব উদ্ভাবনসন্বন্ধেও সে কথা খাটে ।) 

এযদি সতা হয হবে এ কথ সহজ বতনর ধারয়। প্রমাণ রব 

মাত্র হয় নাই। এই রামায়ণ কথ। হইত: টা আবাল- 

রদ্ধবনিগা আপামর সাপারণ কেবল যে শিক্ষ। পাইয়াছে হাহা 

ূ এ 

ন:হ--আাননা পাইয়াঞ্ছ, কেখল থে উহাকে শিবোধার্যা করিয়াছে 
হাহা নহে-ইভাকে হদয়ের মধো রাখিয়াছে,। উহা যে কেছল। 
ভাভাদের ধন্মশান্্র তাহা নহে উহা হাহাদের কাবা । 

রাম যে একই কালে আমাদের কাছে দেবতা এবং মানুষ, 
রামায়ণ যে একই কালে আমাদের কাছে ভক্তি এবং গ্রীনি 
পাউয়াছে ইহা কখনই সন্তব হত না ধদ এই মহাগ্রন্থের কবি 
ভারতবর্ষের পক্ষে কেবল সুদুর কল্পলোকেরই সামস্ত্রী হইত, বদি 
তাহা আমাদের সংসার-সীমার মনোও ধরা ন। দিত। 

এমন রস্থকে বদি এ সমাংলাচক কাঠ 4 রঃ 

চগ তুলনায় ভারতবর্ষের একট? বিশেষত্ব মারো পরিস্ফুট হা 
উঠে। রামায়ণে ভার তবর্ধ বাছা চায় হাহ পাইরাছে । 

রামায়ণ-_এবং মহাভারতকেও আমি বিশেষত এই ভাকে। 
দেখি! ইহার সরল অনু্ট,প্ছন্দে ভারতবর্ষের সহস্র বসের 

হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইয়া আযাছে | 

সবসদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্ত্র সেন মহাশয় যখন তাহার একই 
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| রামারণ চরিত লমালোচনার একটি ভুমিকা | লিখি দিতে আমাকে 
অনুরোধ করেন তখন আমার অস্থাস্থা ও অনবকাশ সত্বেও তাহার 
কথ! আমি অমান্ত করিতে পারি নাই। কবিকথাকে ভক্তের 
ভাষায় আবু'ৰ করিয়া তিনি আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করি- 
যাছেন। এইরূপ পূজার আবেগ'মত্রিত ব্যাখাই আমার মতে 
গ্র্কত সমালোচনা--এই উপায়েই এক হৃদমের ভক্তি আর এক 

হাদয়ে সঞ্চারিত হয়। অথবা যেখানে পাঠকের হবদয়েও ভক্তি আছে 
সেখানে পূজাকারকের ভক্তির হিলোল-তরঙ্গ জাগাইয। ভোলে । 
আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজারদর বাচাই করা_ 
কারণ সাহিতা এখন হাটের জিনিষ । পাছে ঠকিতে হয় বলিয়া 
টতুর যাচনদাপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে সকলে উত্সুক। এরূপ 
যাচাই বাপারের উপযোগিতা অবশ্ত আছে কিন্ত তবু বলব যথার্থ 
সমালোচনা পুজা সমালোচক পুজারি পুরোহিত--তিনি নিজের 
অথবা সর্ধাসাধারণের ভক্তি বিগলিত বিশ্ময়কে বাক্ত করেন মাত্র । 
- ভক্ত দীনেশচন্্র সেই পুজামনিরর প্রাঙ্গণে ঈাড়াইয়! আরতি 

আর্ত করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ ভিনি খণ্টা নাড়িবার 
ভার দিলেন। একপার্ে ঈাড়াইয়া আমি সেই কার্ধে প্রবৃন্ত 
ইয়্াছি। আমি অধিক আড়ম্বর করিয়া তাহার পূজা আচ্ছন্ন 
করিতে কুঠিত। আমি কেবল এই কথাটুকু মাত্র জানাইতে চাহি 
থে বান্মীকির রামচরিত কথাকে পাঠকগণ কেবলমাত্র করিব 
কাঁবা বলিয়া দেখিবেন না, তাহাকে ভারতবর্ষের রামীয়ণ বলিয়া 
জানিষেন। তাহা! হইলে কামায়ণের দ্বারা ভারতবর্ষকে ও 
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ভারতবর্ষের বার রামারণকে বার্থ ভাবে নররিতে পারিবেন। 
ইহা স্মরণ রাখিবেন ধে, কোন উতিহাসিক গৌরবকাহিনী নহে 
পরস্ত পরিপূর্ণ মানবের আদর্শ চরিত ভার তবর্ষ গুনিতে চাহিয়াছিল, 
এবং আজ পর্যান্ত হাহা অশ্রাস্ত আনন্দের সহিত শুনয়। আসি- 
হেছে। এ কথা বলে নাই যে বড় বাড়াবাড় হইচেছে-এ কথা 
বলে নাই যে একেবন কাঁবাকগ! মাত্র। ভারভবাসীর ঘরের 
লোঁক এহ সম্ভানহে-কান লক্ষণ সীতা ভাহার হত সতা। 

পরিপূর্ণ তার 'প্রঠি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাজ্গা 
আছে। ইহাকে সে বাস্তবসতোর অতীত বলিয়া অবজ্ঞ' করে নাই, 
আবশ্বাস করে নাই। ভহাকেই গে বার্থ সভা বলিয়া স্বীকার 
করিয়াছে এবং ইহাতেই সে আনন্দ পাইয়াছে। সেই পরিপূর্ণ চার 
আকাজ্ষ!কেই উদ্বোধিত ও ডপ্ত করিয়া রাখায়ণের কবি ভারভ- 
বর্ষের তক্ত হৃদয়কে চিরদিনের ভন্ট কিনিয় রাখিয়াছেন। 

যে জাতি খওসতাকে প্রানান্ত দেন, বাহার! বাস্তব- সত্যের 
অন্থলরণে ক্লান্ত বোধ করেন ন!, কাবাকে ধাহারা প্রকততর দর 
মাত্র বলেন, তাহারা জগতে অনেক কাজ করিতেছেন তীহ হারা 
বিশেষ ভাবে বন্য হইয়াছেন-_মানবজাতি তাহাদের কাছে খ্ী। 
অন্থদিকে, ধাহারা বলিয়াছেন “ভূটৈব স্ুথং। ভুমান্বেব বিজিজ্ঞাসি- 
তব্যঃ” ধাহারা পরিপূর্ণ 'পরিণামের মধো সমস্ত খগতার সুবমা, 
সমস্ত বিরোধের শাস্তি উপলব্ধি করিবার জন্য দাধন! করিয়াছেন 
তাহাদেরও খণ কোনোকালে পরিশোধ হইবার নহে। তীহাদের 
পরিচয় বিনুপ্ত হইলে তাহাদের উপদেশ বিশ্বৃ্ত হইলে মানবসভ্যতা 



কপির উপ সিকি ৯৩ 
পর্ণ ৩ সপপীসিলীসি,লা পি ০ ০০২০৯ ০০ পা তিন 

স্পা চে সপ সির নিশি৩ পি এ 

আপন বূলিধৃসমাকীর্ঘ ২ কারখানা 1-ঘরের জনতামধো নিঃশ্বাস, কলু'যত বদ্ধ আকাশে পলে পলে পীড়িত হইয়া কূশ হইর। মরিতে 
থাকিবে । রানায়ণ সেই অথঞ্ড নে চিরপরিচয় 
বহন করিতেছে । ইহাতে থে সৌন্রাত্র, যে সহ » সে পাতি- 
বরতা, যে প্রর্ভভন্কি বণিত হইয়াছে ভাহার প্রণ্ত ঠ সরল শ্রদ্ধা ও 
অন্তরের ভক্তি রক্ষা করিতে পাই ভবে আমাদের কারখানাথরের 
বাতায়নমধো মহাসমুদ্দের নিশ্মলবাযু গ্রবেন্ধের পথ পাউবে। 

ব্রহ্ম র্যা শরম, বোলপুর । ্ী 
৫ই পৌষ, ১৩১০ ] ] রণাক্জনাথঠাকুর । 

পা ভিত ০ টে 
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“রামচন্জ” শীর্ষক প্রবন্ধটি অপরগুণ্লর স্তায় ঠিক চরিত্র চিত্রণ নহে। 
রামায়ণ মহাভারতের ব্রশ্তান্ত আজকালকার বঙ্গীয় পাঠকগণের 
আর হেমন পরিজ্ঞাত নে, এই জন্য “রামচন্ছু” ীর্যক সন্দর্ভটতে 
রামায়ণের মাখ্যায়িক! অনেকট' জুড়িয়! দিয়াছি, ঠিক রামচরিত্রের 
আলোচন। বলির! ধাতাগি: ইহ! পাঠ করিবেন, ভাঙার! আনেক স্থান 

বৃথা গল্লবিহ মনে করিতে পারেন | রামায়ণানভিজ্ঞপাঠকপ্ণ 
দৈর্ধাসহকারে এক 'আখাগিকাটি পাঠ করিলে রামাযণের মূল 
বৃত্তান্ত অবগচ হইবেন এবং রা রামায়ণের সঙ্গে মূলের 
কোন্ কোন্ স্কানে অনৈকা হাভারও একটা আভাধ পাইবেন । 

প্রবন্ধ পর কৌন কোনটিতে একই কথার পুনরুয়েখ দৃষ্ট 
হইবে । ছুই বান্ধির উত্তর প্রতুন্তরে ভাহাদের উভয়ের চরিত্র 
অনেক সময় ছুই দিক্ হইতে ফুটিযা উঠিগাছে এজন গ্রভোকের 
চরিত্রের বিকাশ দেখাইবাঁর নিমিন্ত একই কথার পুনরাললেখ 

পরিহার্মা বোধ হইয়াছে । 
এই পুস্তাকে যে সকল শ্লোকের অন্যবাদ প্রদত হইয়াছে, তাহা 

কোন কোন স্থানে ঠিক আক্ষরিক না হইলেও সব্ধত্রই মূলান্ধ 
মায়া--কোথারও মূলের অন্িপ্রার-বিরোগী নহে। অনেক স্থলে 
আমি- গোরেসিওর, সংঙ্গরণ অবলগ্বন করিয়া অনুবাদ দিয়া? ছঃ 
তাহা প্রচলিত বাল্ীকির রামায়ণের বাঙ্গাল! ব৷ বোগ্বের সংস্করণ, 
গুলিতে পাওয়া যাইবে না| 
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রবনধগুি লর মধ্যে দশরথ এবং রামচন্দ্র অনেকীংশ শ প্ৰ্ 
ভাষায়” এবং অপরগুলি “বঙ্গদর্শনে” প্রকাশিত হইয়াছিল । 
এবার অনেকগুলি প্রবন্ধ আমুল পরিশোধিত ও পরিবন্ধিত করা 
হইয়াছে 

 ভক্তিভাজন স্থুন্ৎ শ্রুক্ত ৪৮ ৮ মছাশঘ অন্ুস্থাবস্থা 
সত্বেও আমার মন্কুরোদে তুমিকাটি লিখিরা 'দ়াছেন ; এই স্থুনার 
ভূমিকাটিতে স্বন্নকথায় মহাকাবোর সঙ ৫ ও সার কথা 
লীখভ হইয়াঁছে। পুন্তকখানি এরূপ গৌরবজনক আঁভরণ পরিয়। 
বাহির হওয়াতে আমার চক্ষে ইহার যর্ধপ্রকার দৈঠঠ বুচিয়া 
গিয়াছে। এস্থলে কৃতজ্ঞতার নহিত উল্লেখ করিতেছি শ্রদ্ধাম্পদ 
স্ুহবৎ কবিবর শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র পি. এস. মহোদয়ের অবিরত 
উৎসাহ না পাইলে পুস্তকখান প্রকাশ হ হইত কি ন! সন্গেহ। 
_ শ্রীবুক্ত শীতলচন্দ্র বন্োপাধায় নামক একটি তরুণবরক্ক বুবক 
এই পুস্তকখানির জন্য ছুঈ খান ছংব আকিয়। দিয়াছেন। ইনি 
কোখাক়ও চিত্রবিদা! শিক্ষ। করেন নাই । এ সম্বন্ধে ইহার এই প্রথম 
হাতেখড়ি বলিলেও অতুন্তি হইবে না, -হাফটোন্ ছবি ছুইখাঁনি 
দেখয়। পাঠকগণ ইহার উদ্যমের গুণাগুণের বিচার করিবেন । 

পবিশেষে গভীর কৃতজ্ঞতার সহিভ জা নাইভেছি , কটকের প্রসিদ্ধ 
উকীল, জে রায় হয়িবত রঙ হা এই পুস্তকের মূদ্রান্কণ 



বিষয় 

বিষয়-সুচী। 

চিত্র-সুচী | 
চিন্রকৃটে রাম, লক্ষ্মণ ও সীত! 

অশোঁক-বনে সীতা... 

পৃষ্টা 

১ ২৫, 

২ ৭---১১০৫ 

১০৭১২ 

১২৩্১৪ন৭ 

১3৯--১৬৬ 

১৬৭---১৮৯২ 

১৯৩---২২১, 

৪5 ১২৮ 

কক ত 





্বাহ্বান্লী ক্প্ৰা | 
খা 

দশরথ। 

বান্সাকি লিখিরাছেন, মহারাজ! দশরথ লোঁকবিশ্রুত মহতিকল্প 
উজ্জল চরিত্রবান্ ছিলেন )-- 

"ন ঘটা বিদাতে ত্য সতু দ্বেষ্টি ন কঞ্চন” 
এ জগতে তাহার কেই শক্র ছিল না, ঠিনিও কাহারও খত 

না।' তিনি এতদূর পরাত্রাস্ত ছিলেন যে, ইন অন্মুরগণের 
হিত যুদ্ধকালে তাহার সাহাধা প্রার্থনা করিছেন। ছিলি 
রি এবং গ্রজাবৎসল ছিলেন; প্রজাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ 
“পিতামহ ইবাপরঃ”-দ্বি তীয় ্রলপন্চি স্যার সম্মান করিত। 

অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৭ সর্গে রামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন +-- 
“জাত; পুক্লো দশরধ।ৎ কৈকেযাং রাজ মন্তঙ্গাং। 

পুর] ্রাতঃ পিতা নঃ স মাতরং তে সমুষ্বহন্। 

মাতামছে সমাশ্োধীজ।জাগুকমনুত্ঘম 1 

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে বিবাহ করিবার সময় ৩ংপেতা 
অশ্বপতির নিকট প্রতিশ্রুত ছিলেন, তিনি ধনীর প্রকে 
রাঙা প্রদান করিবেন। 



২ রামায়ণী কথা । 
পা 

নি ৯১ রণ নি জলা রঃ এ? না ভিপি, পি ০ উহার অর্থ এমন নহে যে, এই প্রতিশ্রতি অঙ্থসারে রাজা উিরতেরই প্রাপা ছিল । কৌশল গুরধানা রাভম'হযা ছিলেন, 

টস রর 02১৭ ২৩, ররর 

রূপ দাখী মাস্তি হই? ৭, এহকীপ প্র হজ্ঞাবদ্ধ ভইয়া টুন তাহার ঈ্াগিগ্রহণ করেন 
| কিন্তু ভাগ মহিষ? বু তে পণজিস বা আগাঙ্তা লালকা, কিক 

1 ০$ 1 *( এ এপ পি তা দাবি আগ্রা রব নং 17 রে মর 1€ পুত্রকে সিংহাসনে বি যন্ত ক রন, এ গ্রতশতির এ অর্থ 
2০০8 ভাপ ১১ নি ২. 

নহে | প্রধান মত শা হনে কহ্বা এর পু 

দশরথ এবপ প্রহিধতিই বা কেন ক'রপেন? কৈকেরী ছন্দযা এবং তর ণধযঙ্তা 'ছঃলন-এস্ৃতরা রূপজ মোহবশতঃই কি দশরথ এরপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইযাছিলেন? বানীকি লিখিয়াছেন, শর ভতেজিয়' জেন, এ কথ। অস্লাক্তি বা বাঙ্গোক্তি নহে। আমার বোধ হয়, দশরথের অপূল্রকন। নিধন ঠিনি এইরূপ প্রতিশ্রুত করিয়ানছিলেন। তিন চি বাহ করিয়াছিলেন, ইহা কালের রাডপদ্ধতি অনুষারী,-_কন্ত ক শকপরিমাণে উহা পুত্র জের খকান্তিকী ইচ্ছাবশহ:ও ০ পারে। এই গরদাভানেই তিনি “অ! গ্রিষ্টোম,শ পঅশ্বমেন" প্রত বিবিধ বজ্জের অনুষ্ঠান 



দশরথ ৷ ০] 
সপ গত প্িস্সি্ 8 কটি আর পা পাতি পা ৫ উই তিক ০৩ এ পি 2225 

করিয়াছিলেন, হাভাও আমরা দে 'থত পাইয়া! এবস্ত কৈকেয়ী 4 48828 857 বীজ 455০ 2.2 এম ভাতা শ্গিয় তমা মহষা হহয়া উঠিয়ান্ডিদেন, সে 'খষয়ে শন্দেত 

“ফ্াজা তবতি ভুয়িষ্টম্ হহাহ্বায়া নিষেশনে 

পপ আনেক সদর অন্থ: বৈকেদীর গুভেহ বাস কিয়া থাকেন ২. 
“সবৃদ্ধগুরণীং ভাগ প্রাণেভেহপি গরীয়সীম। 

উ-ভ্তও বানীকিই দশরজথর প্রত 098. করিয়াছিলেন ন; সুতরাং 
বুদ্ধ হালে মে তরুণীর প্রত 'কছু আহবিজ্ত মজায় আসক্ত হইয়া 

লেন, এসে বিষয়ে সন্দেহ টি হবে কৈকেয়ী যে 
শঙান্ত স্বামিষেধাপরায়ণ! ছিজেন, আহার বুসতাস্তও আমরা অবগত 
আছ; জী শরহত ও ডি দশরিথের উত্কট পরিচর্যা 

ৰ. দ্বারা “তি দুইটা বরলাভ করিরাস্িলেন । এই ছুই বর দৃশরথ 
হ:গ্রবুত হইয়া তাহাকে দিয়চিলেন বৈকেয়ী তাহা সঞ্ষিত 
ঠা তিনি রা কোন পুরঙ্ার গ্রহাশা করেন 
নাই; সেই বরের কথা ভিনি সম্পূর্ণ ভুপি়া গিয়াছিলেন। কুজার 
অভিসন্ধির বাপার ন। টি এবং হত্কন্ডুঁক তাহা শ্বতিপথে 
পুনরায় উজ্জীবিত না হইলে, কৈকেরী সেই বরের কথা কখনও 
মানে করিতেন নি নং সন্দেহ। ঈদৃশা গুণবহী রদণীর প্রতি 
অনুরাগ ক হক! স্বাভাবিক, এবং হজ্জন্য আমর! দশরথক্ষে বইটা 
অভিযোগ দিরা থকি, চিনি হহদুর দোষী কি না তাহাও বিবেচ্য । 

কিন্তু এই অনুরাগবশতঃ তিনি বাহিরে কৌশল্যার প্রতি 
মর্ধাদ গ্রদর্শন করিতে ক্রটা দেখাইরাছেন বলির বোধ হয় না। 

বে 



৪ রামায়ণী কথা । 
০০০০ 

৮ 
০ 

বহুস্ত্রী থাকিলে কোন একটির প্রতি াভাবিক ভ চে স্নেহ একটু 
বেশী হইতে পারে, কিন্তু হত্বশব্তী হইঘ়া তিনি জোষ্ঠা মহিষীর 
প্রতি বাহে অবহেন। দেখাইয়/ছেন রা বোধ হয় না। যজ্ঞের 
চর ভাগ করিবার সদয় আমরা দেখিতে পাই, কৌশল্াকে তিনি 
চক্র অদ্ধেক ভাঁগ বণ্টন করিয়া দিয়া, অপর ছুই মহিষীর জন 

| ৮৪৪ ভাগ রা'খতেছেন, জোট! মহিযীর অধিকাংশ প্রাপা, 
ভাহা ভিনি ভুলিয়া যান নাই। বনযা্রাকালে রাম, লক্ষণকে 
পনর রগণাবেক্ষণের জন্ত নিযুক্ত করিয়া যাইতে টাহিলে, 
লক্গণ গ্রতযান্তরে বলিয়া ছিলেন, “কৌশলাা স্বীয় অনীন বাক্তিগণকে 
পহজ্র সহ গ্রাম দান করিয়াছেন, তিনি আমাদিগের ভ্তায় 

_.সহুত্র সহশ্র ব্যক্তির ভরণ পোষণের ভার গ্রহণ করিডে পারেন, 
তিনি নিজের কিন্বা মাতা! স্মিত্রার উদরান্নের জন্ত অপরের নিকট 
রা হইবেন না। তাহার ভারগ্রহণের কোন চিন্তা আমাদের 
করিতে হইবে না।” সুতরাং কৌশলা! স্বামীর চিত্তে একাধিগত্য 
স্থাপিত না করিতে পারিলেও যে অগ্রনহিষীর উচিত রাহুসপ্পদ ও 
সম্থানাদি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ২ তৎসন্বন্ধে সন্দেহ নাই), ্ 

_ দশরথ, কৈকেয়ীর প্রতি জন্গরক্ত ছিলেন এবং কৈবেরীত 
 অপর্যাস্ত পারিবারিক শাস্তি ন্ট করিতে প্রকাশ্ততাবে কোন চেষ্টা 
(পান নাই। কৌশল্যার প্রতি কৈকেরী কিছু কুবাধহার্ করিতেন, 
কিন্ত তাহা ধর্ৃতীর দেবতাবাপক্না কৌশল্য। স্বামীর কর্ণে তু তেন 
না, হ্যাং কৈকেমীর গ্রতি দশরখের অতি-অনুরাগের অন্ত বোস 



দশরথ | ক 
সস পি রশ বাগ উস রিপা জীপনজাগ ক রা লিসা হাক পাস 

৯ অঞ্জলি 

কৈকেয়ীর প্রতি দশরথের যেরূপ একটু স্বাভাবিক অনুরাগ 
ছিল, পুত্রগণের মধ্যে রামচজ্জের প্রতিও তাহার সেইরূপ ক্সেহা- 
ধিকোর পরিচয় পাওয়া যায় ।-- 

“তেষামপি মহাতেজ। রামো রতিকরঃ পিস” | 
তাহাদিগের । পুক্রগণের ) মধ্ো রামই রাজার বিশেষ শ্রীতিভাজন 
ছিলেন |” যখন বিশ্বামিত্র, রামচন্কে চাঁড়কাবধের জন্য লয় 
যাইতে চাহিলেন, তখন-_ ্ 

“উনযোড়শবর্ষো মে রাষে। রাজীধলোচনঃ | 
ব'লয়া রাজা নিশ্ান্ত উদ্িগ্র হইয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেম 
এবং স্বয়ং রাক্ষলবধকল্পে বাইতে অনুজ্ঞ প্রার্থনা | করিয়াছিলেন; ঃ 
কিন্ত বিশ্বামিত্রের নিকট তিনি সত্বন্ধ ছিলেন, সত্যের কথা 
স্মরণ করিয়া তিনি শেষে আর কোন আপত্তি করেম নাই ।' স্তা- 
সন্ধ ছিব দশরথ সভোর জন্য প্রাণপ্রিয় কাকপক্ষধর বালক 
ুত্র্য়কে ভীষণ রাক্ষসযুদ্ধে প্রেরণ করিতে মন্মনড হইলেন। এই 
সতাপালনের ভ্ই তিনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন, তাহা 
সকলেই অবগত আছেন । 

অভিষেক-ব্যাপারে দশরথের অন্ঠিরিক্ত আগ্রহ কতক- 
পরিমাণে বিশ্বয়জনক বলিরা বোধ হয়। অভিষেকের প্রাক্কালে 
এইরূপ আভাষ পাওয়া যাঁ় যে, তিনি স্বীয় আসয়মৃত্র 
ূর্বাতাষ প | ্ নর শরীর ভীর্ নু উল 



৬  রামাযণী ক! | 
পা গর আর পর লি ০ ৩ -০ ১.৭ মনকে এসসি সপাতাসিশাতিল ৯৩ ৯৮5০ সি তত ত২ 

স্থাপিত রিনি ডন্তয আশ্রহাষিত:  হইয়াছিলেন, তাঁহা 

“বিপ্রোধিতশ্চ ভরতো য।বদেব পুরাগিতঃ | 

তাবদেবাঞিষেকস্তেগ্রাপ্তকালে। মতো] মম |1 

ভরত অযোধা! হইচে দুরে খাঁকিতে থাকিভেই অভিষেক 
লম্পর হইয়া যায়, ইহা আমার অভিপ্রীয়-এই কথার সমর্থন, 

জন্ত রাজ! বলিয়াছিলেন-- “যদিও ভরত ধশ্মুীল, জিতেক্িয় ও 

সর্বদা জোষ্টের ছন্দান্নবন্তী, কিন্তু ধশ্মনিষ্ঠ সাধুবাক্তিরও চিন্ত 
বিচলিত হটতে পারে,” এইনপ আশঙ্কা দশরধের কেন হইয়াছিল, 
তাহার কারণ বিশদনধূপে বুঝিতে পারা ধাঁয় না। ভরত এবং 
শত্রুর মাতুলালয়ে বাস করিতেছিলেন, সেখানে মাতুল আশ্বপন্তি 
কর্তৃক পুক্রন্নেহে পালি 'হইয়াও-- 

| তত্রাপি নিবসন্তৌ তে শর্ামা:ণী চ কামতঃ। 

রন বৃদ্ধং দশয়থং নৃপম্ ॥* 

মীতুলালয়ের বিবিধ ভোগসস্তারে পরিতৃপ্ত হইয্াও তাহারা 
সর্ধদা ত্রাতৃদ্ঘয় ও বুদ্ধ পিভীকে স্মরণ করিছেন।” পিতৃবৎসল 
এবং ভ্রাতৃবৎসল 'ভরতের প্রতি রাজার আশঙ্কার কোনও কারণ 

পাওয়া যায় না! এদিকে জনকরাাঁকে ও অশ্বপতিকে তিনি 
শন নিমন্ত্রণ করিলেন:না ; গুঁভব্যাপার শেষ হইলে 

তাহারা শুনিয়া সুখী হইবেন, এই কথ! । বলিলেন। এইভাবে 
কর সশঙ্ক হইয়া তিনি অভিষেকের উদ্যোগে প্রব হইলেন 
ষেন কোন অমঙ্গলের ছা তাহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল) ভাবী 



দশরথ। ৭ ০০ সি পা সি ৮০২ সী এসসি পিন সিপিবি ০০ 
সিন লা পপ অনর্থের পুর্ধাভাষ যেন অলক্ষিতভাবে তাহার ম মনের মর উপর ক্রিয়া 

করিতেছিল; কোন অশুভ গ্রহের তাড়নায় যেন তিনি রামাভি- 
ষেকের অচিস্তিহপুব্ব বিদ্বরাশি স্বয়ং আশিক্কা দ্বারা আকর্ষণ করিয়া 
আনিলেন। ভরতকে আনিয়া এবং আত্মীয়গণকে আমন্ত্রণ করিয়া 
এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলে, এরূপ অনর্থ ঘটিবারসন্ভাবন থাকিত 
না? ভরত উপস্থিত থাকিলে কৈকেয়ীর ষড়যন্ত্র বার্থ হইত। 

কৈবেরী বে এইরূপ অনর্গের হচনা করিবেন, তাহা দশরথ 
কখনও চিন্তা করেন নাই; কৈকেমী, দশরথকে বারংবার বলিয়া- 
ছেন, তাহার নিকট ভরত এবং রাম এককপই ভ্রীতিভাজন। 
রামচন্দ্র ধর্শুশীলতার কত প্রশংসা কৈকেরী বছবার রাজার 
নিকট করিয়াছেন । 1 মগ্থরা, কৈকেয়ীকে উত্তেজিত করিবার 
অভিপ্রায়ে বখন তুদ্স্বরে রামের অন্তিষেক ংবাদ তাহাকে 
জ্ঞাপন করিল, তখন প্রফুরমনে কৈবেমী স্বীয় কঠবিল্ধি্ বছ. 
মূলা হার মন্থরাকে উপহার দিলেন এবং মন্থরার ক্রোধ ও আশঙ্কার 
কিছুমাত্র কারণ বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন-_ 

“রামে বা ভরতে বাং বিশেষং নে।পলক্ষয়ে। 
যথা] বৈ ভরতো মান্স্তণা ভূয়োহপি রাঘবঃ। 
কৌশলা(তোইতিরিকং চ মম শুঙযতে বনু। 
রাজাং বদি হি রান ভরতশ্ত পি তত্তদ! 1” 

শী এবং ভরতে আসি বিছু মা প্রভেদ দেখি না, ভরত 
নার পপ পক পিপল ০০০০ 8805০ 

* অযোধাকাও, ১২ অধ্যায়, ১৭ প্লোক। 
1 অযোধ্যাকাও, ১২ অধ্যায়, ২১ প্লোক। 



রামায়ণী কথা । 
সস উপ ০ রি ৫৪৭ পা এক ০9৬4৬ 

এবং রাম আমার নিকট তুলারপ ; কৌশলা হইতেও রাম আমার 
প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। রাজা রামের 
হইলেই ভরতের হইল 1” 

ধিনি রাজার গোঁচরে এবং তাহার অগোচরে রামের প্রতি 
এইরূপ সরল স্নেহভাবাপন্না, তাহাকে দিয়া রাজা কেনই বা আশঙ্কা 
করিবেন! এই দেবভাবাপন্ন স্থখ-শাস্তিময় পরিবারে এক বিকুতাঙ্গী 
দাসীর কুটিল হৃদয়ের বিষ প্রবেশ করিয়া, সমস্ত অনর্থের উৎপত্তি 

রয়াতিল। 

অভিষেকের সমস্ত অনুষ্ঠান করিয়া রাঙ্গা প্রসুল্লমনে কৈকেয়ীর 
গৃহে গমন করিলেন ? তখন সন্ধাকাল উপস্থিত__কৈকেরীর প্রাসা- 
দের পার্খে বিচিত্র লতাগৃহ ও চিত্রশালার প্রাচীরবাহী জপুষ্পবন্পরীর 
উপর অস্তোনুখ হুর্যোর কিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল। কৈকেযী 
প্রিয়ার” প্রিয় কথার যোগ্য, আুতরাং__ ্িরমাখ্যাতংপ 

তাহাকে রামাভিষেকের প্রিয় সংবাদ দেওয়ার জন্ত রাজা 
আনাহাখিত হইলেন । | 

কৈকেয়ী ক্রোধাগারে ছিলেন, রাজা তাহাকে শয়নগৃহে না 
পাইয়। ও তাহার ক্রোধের সংবাছু গুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন। 
কোধাগারে প্রবেশ করিয়া তিনি যে দৃশ্ত দেখিলেন, তাহাতে 
স্বাহার প্রাণ আতঙ্কিত হইল। কৈকেয়ী তাহার সমস্ত রগ 

ছড়িয়া ফেলিয়াছেন, চিত্রগুলি স্থানচাত হইরাছে, পু্মালাগুলি 
দিত ঘটা ছি হা পড়ি আছে। বত 
কগপাশে  মানিনী ছি: লতার ভয় 2০ রহিযাছেন। 



হশরয। ৯ 
এসি 

সি লাস ০ ০০ 

রাজা 1 আদরে ভাহার কেপরাজি স্পর্শ করি বলিলেন--“কেহকি 
তোমাকে অপমান করিয়াছে? তোমার শরীর অন্থ্থু হইয়া 
থাকিলে রাজবৈদাগণ এখনই তোমার টি চকিতসায় নিযুক্ত হইবেন, 
কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে কি ধনাঢ্য করিতে হইবে ?-- 

“অছঞচ হি মদীয়াম্চ সর্ধ্বে তব বশানুগা* 
আমি এবং আমার যাহা কিছু, সকলই তোমার অধীন) রা 

যাহা টাই বল, আমি এখনই তোমাকে তাহা প্রদান চ যা 
তোমার শ্রীতি উত্পাদন করি ।-_ 

"যাবদাকর্ভীতে চক্রং তাবতী মে বনুন্বর!।" 
“হর্যামগল বসুন্ধরা যে পর্যাত্ত আলোকিত করেন, দেই 

সমস্ত রাজ্যই আমার .অধিকারতৃক্ত”_নুতরাং জগতে তোমার 
অপ্রাপা কিছুই মাই। 

তখন স্থযোগ বুঝিয়! কৈকেম়ী ছুই বর চাহিলেন। রাজা তাহা 
দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন । “আমি রামাপেক্ষা দগতে কাহাকেও 
অধিক ভালবামি না, সেই রামের শপথ, আমি প্রতিশ্রুত কলাম, 
তুমি যাহা চাহিবে দিব ।” 
“কৈকেয়ী কি চাহিবেন ?,'হয়ত “সাগররেঁচা মাবিকের' 

একটা কন্ঠী কিম্বা অপর .কোন মৃল্যবান্ অলঙ্কার, রমণীগণ ইহাই 
লইয়৷ আব্দার করিয়া থাকেন; আগ এই গুভদিনে ভারা ৃ 

(তাহ! অদনেয় হইবে না। রা বিশ্বস্তমনে আকুতোঁভয়ে প্রতিশ্রুত 



১০ যার রন | 
১৭2৬০ 

াসিরীস্ি সজল ৬ এপি এ পা পিট ০৫ পা ০৯ পাদ সিরা ক গা লাঈদবরসিি- জণউ। পি পরশ এ 

অপ্রিয় কথা গুনাইলেন- --ভরতের ডি তষেক ও চু বৎসরের 
জন্য রামের বনবাস, এই ছুই বর। 

রাজা কিছুকাল কৈকেম়ীর কথা বুঝিতে পাঁরিলেন না, উহা 
কি দিবাস্বগ্র না চিত্বমোহ ? তাহার সর্ধশরীর হিম হইয়া পড়িল। 
যে লুন্দরীর কেশপাশ সাদরে ধারণ করিয়া তিনি কত স্নেহমধুর 
কথা বলিতেছিলেন, তাহার সেই কুঞ্চিত কেশরাজি তাহার নিকট 
মৃত্যু বাগুরা বলিয়া বোধ হইল; ব্বূপসী কৈকেরী তাহার নিকট 
ভঙ্করী বলিয়া প্রতীয়মাঁনা হইলেন । বাণথিত ও বিক্লুব দবষ্টতে তিনি 
কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া ভীত হইলেন.._.“ব্যানতরীং ৃষ্টা যথা মুগঃ” 

মুগ যেরূপ বাদীর প্রতি ভীতভাবে দৃষ্টি করে, রাজ! 
৮৮৬ দেখিয়া তদ্রপ আতষ্কিত হইলেন |” | 

শংপে, রাম তোমাকে সর্কদা জননীতুলা গ্েহ ও শুশ্রষা 
দি নিন তাহার এই ঘোর অনিষ্ট তুমি কেন কামনা 
করিতেছ ? আমি কৌশলা, সুমিত্রা এমন কি অযোধ্যার 
অধিষ্ঠিত রাজলঙ্ষীকেও বিদায় দিতে পারি, কিন্তু রাম হি 
জীবনধারণ করিতে পারিব না । 

'“তিষ্টেলোকে। বিনা শুর্যাং শত্তুং বা সলিলং বিনা) 
র্যা ভিন্ন জগৎ ও জল ভিন্ন শস্ত বাচিতে পারে»--কিস্ত রামকে 
ছাড়িয়া আমি জীবনধারণ করিতে অসমর্থ । এই সকল কথা 
বলিয়া কখনও রাজ! কুদ্ধস্বরে কৈকেম়ীকে গঞ্জনা করিলেন, 
কখনও ক্তাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীর পদে পতিত হইলেন |. কিন্ত 
কৈকেযীর হম কিছুমাত্র আর্দ্র হইল না; তিনি জুস্বস্থরে বলিলে? 



এ ১১ 

- “নহারাজ টিজার রক্ষার জন্য স্বায় মাংস শেন ৷ পক্গীকে 
প্রদান করিয়াছিলেন, সহাবদ্ধ হইয়া অনর্ক তাহার চক্ষু উৎপাটন 
করিয়াছিলেন, সমুদ্র সভাবদন্ধ খাকাছে খেলাভূম আক্রমণ করেন 
শা, তু'ম বদি সহারছ্ষা না কর, তবে এখনই আসি বিষ ভক্ষণ 
করিয়া প্রাণতাগ করিব” মহারাজ দশরথ ক্রমেই বিহ্বল হইয়া 
পাঁড়লেন? অভিষেকোতসবে আমন্ত্রিত হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে 
রাজগণ আগত হইয়াছেন । বু বৃদ্ধ গুণবান্ ও সজ্জনগণ একক 
হইরাছেন, তাহার্দগকে লইয়া কলা থে মহতা সভার অধিবেশন 
হইবে, চিনি সেই সভার: উপস্থিত হইবেন কিন্নূপে %. স্সার জগতে 
তিনি কাহাকেও দুখ দেখাইতে পারিবেন না; মানী-বাক্িন 
অপমান মৃত্যতুলা ; মহানান্ত রাজা দশরথের যে সম্মান পর্বাতের 
ঘা উচ্চ ও অটুট ছিল, আজ হা ভুলু্ত হইবে । এক দিকে 
এই ঘোর লজ্জা,--অপর নী চির-ম্েহময়, 'অন্থগত ভূত তায় 
বশত, প্রিয়তম জোষ্ঠ পুজের ইন্দীবরসুন্দর মুখখানি মা মনে পড়িয়া, 
দশরথের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাঁগিল। নক্ষত্রমালিনী নিশা 
জোৎনা-সম্পদ্ বিভব হইয়া শোভা পাইনেছিল; রাজা অশ্রু- 
সিক্ত দৃষ্টি গগনে নিবিষ্ট করিরা ভাগ লপুর্ববক বলিলেন,-- 

“ন প্রতাতং তবয়েচ্ছাজি দিশে নঙ্গত্রভৃষিতে* 
“হে নক্ষত্রসয়ী শর্বরি, আমি তোমার প্রভাত ইচ্ছা করি না”। 

প্রভাত যেন এই লজ্জা ও শোকের দৃশ্য জগৎ সম্মুখে উন্মোচন 
শা করে, সজলনেত্রে বৃদ্ধ দশরথ রাজা ইহাই সকাতরে প্রার্থনা 
করিলেন। কখনও পুণ্যান্তে পতিত যযাতি তর ন্যায় তিনি কৈকে: 



৯ রামায়ণী কথা। 
ষ শি পাদ তা লাশ ৬ তর পা পা সিরা সিসি লা পি পাস ০ পেস পসিগিলা ৯০০. পি সে ০৩ 

পদতলে পতিত হইলেন; গীত শবে লুন্ধ হইয়া মগ যেরূপ মৃত্যু 
মুখে পতিত হয়, আজ দশরথের অবস্থা সেইরূপ । “কুগুলধর 
হপকারগণ ধাহার মহার্থ আহার্যের পরিবেশন করেন, তিনি 
কিন্ধপে কষায়, কটু ও তিক্ত বন্ত ফল খাইয়া বনে বলে বিচরণ 
করিবেন ! বাঞ্জকুমারের অভিষেকোজ্জল চিরস্থখোচিত মৃত্তি 
কল্পনার চক্ষে ভিখারী সাজাইরা দরশরথ মুহামান হইলেন, তাহার 
হদয়ে শেল বিদ্ধ হইল | 

এই প্রলাপ ও বিলাপ করিতে করিতে রজনী প্রভাত ইইল ; 
ছিব অ্রমূর গান ধরিল? মুমূ্ুবাক্তির কর্ণে যেরূপ মিষ্ট সংগীত 
পৌছিয়াও পৌছে না, হতভাগ্য দশরথের আজ সেই অবস্থা। 

তখন বশিষ্ঠ অভিষেকের সমস্ত আয়োজন প্রস্তত করিয়া দ্বার- 
দেশে দণ্ডীযমান) রামাভিষেকের হর্ষে অযোধ্যাপুরীর নিল শীন্ 
শী্র ছুটিয়া গিয়াছে, রাজপ্রানাদ হইতে বিশাল কলরব শ্রুত 
হইতেছে। বশিষ্টের আদেশে সুমন্ত, রাজাকে সভাগৃহে আহ্বান 
করিবার জন্য তত্সকাশে উপস্থিত হইলেন; সংস্ঞাহীন রাজ তখন 
 কৈকেয়ীর প্রতি ধারাকুল চক্ষু আবদ্ধ করিয়! 1 বলিতেছিলেন ১ 

পধর্মবন্ধেন বদ্ধোহন্মি নষ্টা চ মম চেতসা 
জোষ্টং পূজং প্রিক্ং রামং দ্ষ্ ১মিচ্ছামি ধার্থিকং।” 

আমি ধশ্মবন্ধে আবন্ধ, আমার চেতনা নষ্ট হইয়াছে, আমি 
আমার ধর্মবংসল জোষ্ঠ পুত প্রিয় রামচন্ত্রকে একবার দেখিতে 

 ইচ্ছাকরি। 
রী নিদরার লে ঃ 



দশরথ | ১৩. 

বামদেৰ, জাবালি প্রত্থৃতি ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে উপস্থিত হইয়াছেন, 
মহারাজ, রামের অভিষেকের আদেশ প্রদান করুন । ওক্ষমুখে, 
দীননয়নে রাজা স্ুমস্ত্ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। স্বমস্ত্র, দশরথের 
এই করণমৃত্তি দেখিয়া, কু তাঞ্জলি হইয়া সকাতরে তাহার আদেশ 
জানিতে ঈাড়াইয়া রহিলেন, তখন কৈকেম়ী বলিধেন,-_ 

“হমন্ত্র রাজা রজনীং রামহর্যসমুৎহকঃ। 

প্রজাগরপরি্রাস্তো নিদ্রাধশমুপাগতঃ।* 
সুমন্ত, রাজা রামাভিষেকের হর্ষে কাল রাত্রি আনন্দে জাগরণ 

করিয়াছেন, এছন্য বড় নিদ্রাতুর ও পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িয়াছ্ছেন__ 
“তুমি রামকে শীগ্র লইয়া আইস ।” কৃতাপ্জলিবন্ধ সন্ত বলিলেন__ 

“জশ্রুত্বা রাজবচনং কথং গচ্ছামি ভামিনি" 

“রাজি, আমি রাজার অভিপ্রায় না জানিয়া কিরূপে যাইব ?” 
তখন দশরথ বলিলেন-_"ন্ুমন্ত্র আমি সুন্দর রামচন্জরকে দেখিতে 
ইচ্ছা! করি, তুমি তাহাকে শত্ত লইয়া! আইস ।” | 

এই সময় হইতে মহারাজ দশরখের শোকোচ্ছাস আর ভাষায় 
প্রকাশিত হয় নাই, নীরবে নেত্রজলে আগ্নত হইয়া তিনি কখনও 
সংজ্ঞশূন্ত হইয়। পড়িয়াছেন, কখনও সকাতর অর্থশূনাদৃষ্টিতে 
চতুদ্দিক নিরীক্ষণ করিয়াছেন । যখন রাম আসিয়া! প্রণাম করিয়া 

 ঈাড়াইলেন, তখন 'রাম'-_-এই কথাটি মাত্র উচ্চারণ করিয়া, দীন- 
ভাবে অধোমুখে কাদিতে লাগিলেন, রামের মুখের কে চাহিতে 
পারিলেন না এবং আর কোন কথা বলিতে প রিলেন মা। যখন 
রাম বনবাসের প্রতিষ্রুতি পালনে শ্বী্কত হা, কৈকেযীকে 

পিন পাজি” '৭। জগ পচ 
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খাসি করছেন, তখন দশরথ মৌ এবং বিশুভাবে 
সকলই শুনিভেছিত 7, তাহার দিকে চাহিয়া রাম, কৈকের়ীকে 
বলিলেন, “দেবি, উ“হাকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন 
অধোমুখে অশ্রু বিসঙ্জন করিতেছেন 1” যখন রাঁম বলিলেন, 
পিতা প্রভাক্ষ দেবতা, আছি তাহার আদেশে বিষ ভক্ষণ করিতে 
পারি, সমুদ্রে প্রাণ বিঘজ্জন করিতে পারি”, ভখন দেই বিষনশ্রিত 
অনুহতূলা মহ সধুর অথট মশ্মচ্ছেদী বাকা শুনি, শোকাতুর 
রীজা সংভ্ঞাশুন্ট হইয়া পড়িলেন। রাদকে বনে ঘাইবার জন্য 
্বরাস্থিত করিয়া কৈকেরী বলিলেন, “রাম, তু তুমি ইহার নিকটে শীন্্ 
শী বিদায় লইয়া যে পর্যন্ত বনগমন না করিবে, সে পর্যাস্ত ইনি 
স্নান ভোঢন কিছুই করিবেন ন।” এই কথ! শুনিয়া উচ্চৈস্থেরে 
কাদিতে কাদতে মহারাজ দশরথ শবা হইত ভূভলে পড়িয়া 
অজ্ঞান হইয়া রহিলেন ; মহিষীগণের আরশ তাহার কর্ণে 
প্রবেশ করিতেছিল, তাহারা যখন চীৎকার করিয়া বর্পিতেি ছিলেন, 

অনাধথন্য জনস্তান্ত ভুর্বধলস্থ তপস্থিমং। 

যা গতিঃ শরণং চাসীৎ স নাখঃ ক নু গচ্ছতি 1” 

অনাথ ও দুর্বল বাক্তির একমাত্র আশ্রয় ও গতি-্রাযচন্জ 
আজ কোথায় যাইতেছেন”- তখন সেই-_ণ্ক গচ্ছতি” শ্বরের 
প্রতিধ্বনি রাভার দয় তন্বী হইতে উত্থিত হইতেছিল। রাঙ্তা 
'বৃদ্ধিশুন্ট? বলিয়া ৪ ডি রি তছিলেন, তখন দশরথের 
মুখমণ্ডল নয়নভলে প্লীবিত হইতে ছিল। 

রামচন্্র মাতার নিফটে বিদায় লঈলেন; সী 1 ও লক্ষণ সঙ্গী 



ৃ রী ॥ ১৫. 
ডিক হু নার পি 

শী কী সপ শীল পশলা ০ খাসি, ৯ রীতা সিপিবি «সত + ০৯০৮ ০৬, পা রসি পাপ রণ উস কো সারি 

হলেন, হখন রি তনি বিদায় লইবার জন্য  পিুদকাশে উপস্থিত 
হইলেন ; রা রাজাকে তাহার আগমন সংবাদ জাগাইলেন ১. 

ম সতাবকা ধন্য গাস্তীধাৎ সাগরোপমঃ | 
আকাশ ইব নিষ্পষ্কে| নরে্ঃ প্রতাবাচ তম্ &” 

সেভ সম্যাবাকা ধন্মাত্ব! সাগরপদুশ গন্তার জব, আকাশের 
হায় নিফলঙ্ক রাজা দশরথ সুমন্ত্রকে বলিলেন, “আমার সমস্ত 
মহিষীবর্গকে লইয়া আজ্জ্া, মাম তাভাপগের সঙ্গে একত্র হইয়া 
রাশচন্জ্রকে দর্শন করিব 1” সমস্ত রাজমহিবী উপস্থিত হইলেন। 
হখন রামচন্জর গুহ প্রবেশ চিত রাডা দুর হইতে কুতাঞ্জলি- 
বদ্ধ রামকে আপ্দিতে দেখিয়া, শোকাবেগে আসন হনে উঠিয়া 
তাহাকে আলিঙন করিতে না এবং অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, 
তখন মহিষীগণ তাহাকে “ঘরিয় দাড়ালেন, রাম, লক্ষণ ও সীতাঁকে 
বনগমনোদাত দেখেয়। তাহারা শোকার্ত হর কাদিভে লাগিলেন । 
ভষণধ্বনিমি শ্রত “ভাহা রাম ধ্বনি” প্রাসাদ প্রতধ্বনিত ,করিল। 
মভ্যীগণ রামলক্ষণ ও সীভাকে বাহুবদ্ধ করিয়া, বিবৎস! দেনুর ন্যায় 
কাদিতে লাগিলেন । অশ্রক্ষু রাভার সংস্ঞাগ।ভ হইলে, রামচন্দ্র 
সীতা ও লক্ষণের সঙ্গে বনে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন ৮ 
রাজা কাদিতে কাদতে রামচন্দ্রকে বলিলেন,--“তস্মাগ্রিতুল্য ছন 
সী দারা চালিত হইয়। আমি অশক্ত হইয়া পড়িয়াস্ি, আনি বরদানে 
মোহিত, তুমি আমাকে নিগৃহীত করিয়া রাজা অপ্রিকার কর।” 
রাম বনগমন্র ছুট সংকল্প বিজ্ঞাপিত করিলে, রাজ! | পুনর্বার মি 

বলিলেন--“তাত, তুমি বনে গমন কর, শীঘ্ঘ প্রত্যাবর্তন করিও, 
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আমি তোমাকে সতাত্রষ্ট হইতে বলিতে পারিতেছি নাঁ-তোমার 
পথ ভয়শূন্ত হউক । আমার একটি প্রার্থনা, তুমি আজ অযোধ্যায় 
থাকিয়া যাও, আমি এবং তোমার মাতা একদিন তোমার চন্দ্র 
মুখখানি ভাল করিয় দেখিয়। লইব এবং ভোমার সঙ্গে একত্র 
বসিয়া আহার করিব |” 

রামচন্দ্র “অদাাই বনে যাইব” বলিয়া প্র হশ্রুত ছিলেন, স্বতরাং 
ছিনি রাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না |" কৈকেয়ী যে তাহাকে 
বলিয়াছিলেন-_“রাম, তুমি শীঘ্র বনে না গেলে রাজা সানতোজন 
করিবেন না।” সম্ভবতঃ রাজা সেই মৃত্াতুলা দারুণ কথায় মনে 
নিরতিশয় কষ্ট পাইয়া, রামের মঙ্গে একত্র আহারের জন্য বাগ্রতা 
দেখাইয়াছিলেন। রাম স্বীকৃত হইলেন না। বৃদ্ধ রাজা আর 
সাতদিন মাত্র জীবিত ছিলেন, উহার মধো কিছু আহার করিয়া- 
ছিলেন বলিয়! জানা বাঁয় নাই । 

তৎ্পরে রাম, কৈকেয়ীপপ্রদত্ত বন্ধল পরিয়া ভিখারী সাঁজিলেন। 
রাঁজা, ভিখারী পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কাদিতে কাঁদিতে অজ্ঞাম 

_ হইয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ সচিববৃন্দ আর সহা করিতে পাঁরিলেন না, 
তাহারা তীত্র ভাষায় কৈকেয়ীকে ভংসনা করিতে লাগিলেন । 
মন্ত্র হস্ত দ্বারা হস্ত নিম্পেষণ করিয়া, দত্ত কটমট ও শির: -কম্পনের 
সহিত কৈকেয়ীকে পতিদ্রী ও কুল্রী বলিয়া গালি দিলেন এবং 
বলিলেন, "যে মহারাজ পর্বতের স্তায় অটল, তিনি বালকের স্তায় 
আর্ত হস! পড়িয়াছেন, দেবি, আপনি ইহা! দেখিয়াঁও কি অনুতপ্ত 
ইইতেছেন না টি 

পি সপ প্রত ২৯ 



দশ্রথ । ১৭ 
ঠ ৭ ৭ ছিপ ৯. মতা এপি পিসি শর্ণাসিশ শট সি নিপা লা সপ সি পাকা সি এটি উর জা 

ভ্ নিচ ্ি ন্ বীণা রিনিতা বিশিবা্ে তে" 

শ্বামীর ইচ্ছ। রমশীগণের নিকট কোটি পুক্রের অপেক্ষাও অধিকতর 
গণ্য |” আপনি দেখতুল। স্ানীকে বধ করিতে হীড়াইয়াছেন ? 

বনি বলিশেন,? 

“নহাদন্তং মহ্থীং পিত্র। শরতঃ শাস্থুমিচ্ছতি | * 

হয়ি ব| পুক্রবন্বস্তং যদি জাতে মহীপতে: ॥ 

যদাপি হংম্ডিতিতল[লগগনং চোৎপতিষাতি। 

পিতৃবংশচরিত্রজঃ মোঠমাথ। ন করিষাতি ৪” 

ভরত এই রাজোর শাসনভার গ্রহণ করিবেন না, তিনি যদি 
দশরথ হতুএ জাঠ হউয়। থাকেন, ভাব মি ফ্িতিতল হইতে 

আকাশে উদ্থঠ তইল ও পিতবহশ-চ গ্রিত্রজ্ঞ ভর £ আশ্গরূপ আচরণ 

করিবেন ন।।” কৈকেয়ী অনমঞ্জের উদাহরণ দেখাইয়। রাজা 
দশরথকে তিরঙ্গার করাতে রাজা বিনন। হইয়া অশ্রপাহ করিতে 
লাগলেন । মহারাজের এই আবস্থা দশনে বাখিত হইয়। মামার 
সিদ্ধার্থ কৈকেয়ীকে অসমঞ্ত সম্বন্ধীয় তাহার ভ্রম গ্রদশন করেয়া 
দিলেন। এইরূপ বাগ্বিহগ্ডার রাজগুহ আকুল হইয়া উঠিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র সেই সকল সুন্গৎ ও আত্মীয়বগের যাস্ছে কিছুমাত্র 
বিচলিত বা স্ব্ীক্স প্রতিজ্ঞা-বিচ্যুত না হইয়া কৃতাঞ্জলি পুর্বাক 
বারংবার রাজার নিকট বিদার প্রর্থন! করিলেন; ভ্রাতা ও স্ত্রীর 
সঙ্গে রথারোহণ করিয়া তিনি বনশাত্রা করিলেন, তখন অনোপ্যা, 
বাপীগণ তাহার সন্বুখে এবং পম্চাতে লক্বনান ও উন্মুখ হইয়া 
অশ্রত্াগ করিতে করিতে রথের সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিতে 

্ 
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লাগিলেন রই টি শোকাকুল জনসজ্ঘের মধ্যে নগ্রপদে উন্মন্তের 
যায় মহারাজ দশরথ টা আসি সিয়া পড়িলেন। টি রি 

ণ রঃ বাহার রাজপথে আগমনে, নল রথ, অশ্ব ও 
সৈশ্বুন্দের সমারোহ উপস্থিত ত ইউস সেই  রাজচক্রবর্তীর এই 
উন্মন্ত অবস্থা দশনে প্রজাগণ বাথিত হইল, ভাহারা সরিয় ঠাড়াইল, 
কিন্ত বারণ করিতে সাভসী হইল না। বসের উদ্দেশে যেরপ ধেস্ছু 
টির বার, রাজা ও মহিষী সে উর নন) হা রাম” বলিছে 
বলিতে জলধারাকুলনয়নে তাহারই রাডপথের কঙ্করের উপর দিয়া 
বাইতে লাগিলেন । রাজা রামকে আগিঙ্গন করিবার জন্য বাহু 
প্রসারণ কারয়া “রথ রাখ, রখ রাখ" বলিতে লাগিলেন । রাম 

নমন্ত্রকে বলিলেন, “আমি এই দৃশ্ত দেখিতে পারিতেছি না, সুমন্ত, 
তুমি শীপ্র রথ চালাইয়া লইয়া বাঁও 1” 

রথ দৃষ্টিপথ-বহিভূতি হল। রা্তা ধুলি-শযায় অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন,_গ্রজাগণ হাহাকার করিতে লাগিল। চৈত্রন্তলাভ করিয়া 

| দশরথ দেখিলেন, তাহার দক্ষিণপার্থে কৌশলা এবং বামপার্ে 
কৈকেম়ী ; তিনি কৈকেযীকে বলিলেন, “আমি পবিত্র অগ্রি সাক্ষী 

করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ 
করিলাম । তুমি আজ হইতে আমার স্তর নহ1” তৎপর করুণ- 

কণ্ঠে বলিলেন--“ছ্বারদশিগণ, আমাকে শীঘ্র রাম-মাত। | কৌশল্যার 
| হ্দ লইয়া যাও, আমি অন্তত্র সান্তনা পাইব না” পুত্রদ্বয় ও 
রাজবধুবিরহি শানু হে খেল ফিরা হা! বালকের স্ভার 
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 উচা্বরে কাদতে  জাগিলেন। রাতে দশরথের হজ আদি, 
কিন্ত অর্ধরাতরে ভাগিয়া উঠিয়া কৌশনণাকে বলিলেন_-"আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, জাতের কথখর পশ্চাতে আমার 
ষ্টি চলির! গিয়াছে, আছি দি ফারিয়া পাভ নাই, তুমি আমাকে 
হস্ত দ্বারা স্পশ কর |” | 

ছয় দিন পরে সুমন্ত শূন্তরথ এইয়। ফিরিয়া আসিল। বামকে 
লইয়া রথ গিযাছিজঠ রামশুন্ঠ রথ দশনে অনোপণাধাসীর হয় 
বিদীর্ণ হউল। সুমন্ত দেখিলেন, অদোধাার হরিংছদ শ্তামল ওর- 
রাড যেন জান-ঘুে চাড়াইয়া রহিয়াছে । কুস্ুমকুপ গুচ্ছে গুচ্ছে 
শু হউয়। আছে, গলপবাস্তরালে অঙ্কুর ও কোরক ধূসর বর্ণ ধারথ 
করিয়াছে, পল্ষীগুদি ঝঠিত পঙ্ষে মৌন ভয় নী ড়ে বছিয়া আছে, 
মুলবদ্ধ থাকাতে তরুগু ৭ রানের সঙ্গে বাততে পারে নাই, কিন্তু 
তাহাদের শাখা পল্পব “বন দেই পঞ্ে সা হইয়া আছে | হম্মা-। 

সমূহের শেখর ও বাতায়নে অযোগ্যাবা সিলীগণের সুন্দর চক্ষু শৃন্ত- 
রথ দেখিয়! মুহুমুহু টাজীরট হইয়! উঠিতেছে | "বামকে 
কোথায় রাখিয়া আসলে” বলিয়া প্রভাগণ সুমনকে সজলটক্ষে 
প্রশ্ন করিল। উত্তর না দিয়। বাম্পপৃ্ণ চক্ষে সুমন্র রাগ্রসকাশে 
উপস্থিত হইলেন । রাস্তা তাহার স্বর গুনিবাদাত্র অজ্ঞান হইয়া 
পড়িলেন। মহিষীগণ কীদ্দয়া বলিতে লাগিলেন “তোমার প্রিয়-. 
তম রামের সংবাদ লইয়া স্ুমন্্র আসিয়াছে, তাহাকে কেন ্ কছু 
জিদ্ঞাসা করিতেছ না?” টি 

কতক পরিমাণে সুস্থ হইয়া দশরথ রামের সমস্ত সংবাদ শ্রবণ 
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করিলেন এবং রর রি সানি রিনি হ্যায় রাম 
ধুলি-বিনুঠ্ি ত হইয়া হয়ত কোথাও পড়ি থাকবেন, কান্ত ব 
প্রস্তরখণ্ডের উপর শিরোরক্ষা করিয়া ব্ীত্র অতিবাহিত করিবেন, 
প্রা ধুলিময় গাত্রে কটু বনফলের সন্ধানে বাধিত হইবেন ।” আর 
কিছু বালে পারিলন নচ, অভ্র অ্-বিসঙ্ন পুর্বক সুমস্ত্রকে 
বলিলেন, “আনাকে শাপ্র রামের কট লহ়। দাও, আম রাম 
ভিন্ন মুহূত্তকালও বীচিতে পারিব না; আঁধার মৃতু নিকটে, ইহা 
হইতে আর কি ছুঃখের বিষয় তে পারে দে রি এই দুঃসময়ে 
রামের ইন্দীবর মুখখানি দেখিতে পাইলাম না। 

কৌশলা রামের জন্য অনেক বিলাপ করিলেন, লাত্রে ভিনি 
অপহা হদয়ের কষ্টে রাগার প্রত ছু" একটা কটুবাকা প্রয়োগ 

করিলেন ;দশরথ নিজের অপরীপ নিজে ঘহ বুৰিরাছিলেন, এন 
কেহই বুঝেন নাই, কৌশনার কটুক্তি শুনি; তিনি নিঃসহায়ভাবে 
চারিদিকে দৃষ্টিপাহ করিলেন, কাদিয়া করজোড়ে কৌশলার নিকট 
ক্ষমা ভিক্ষ। করি হিঃ হখন ধশ্মপ্রীণ। সাধবা কৌশলা তাঁহার 
পদ হলে নুগ্ঠিশ হউয়া স্বায় অপরাঁধের জস্ক বহুধার মার্জনা ভিক্ষা 
করিলেন । আশ্বন্ত হইয়া মহারাজ একটু নিত্রিত হইয়। পড়িলেন। 
তখন সুদের মন্দরশ্ি হইয়া আকাশ প্রান্তে ট'লয়া পড়িয়াছেন 
এবং ক্লান্তিহারিণী নিত্রাকে অগ্রনী স্বরূপ প্রেরণ করিয়া নিশীতিনী 
শনৈঃ শনৈঃ অবোধ্যাপুরীর ক্ষত বিক্ষত হৃদয় স্বীয় ল্লেহাঞ্চলে 
আবরণ করিয়া লইয়াছেন। 

কিছুকালের মধো দশরথের তক্জ্া ভগ্র হইল; গভীর দুঃখে 
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পড়িয়া লোকেন 

শোক, নেরাশ্ত বা অন্ুশাচনার ঘোর অন্ধকার টু ৮ না হইলে 
সেই জ্ঞান আইসে না। পরিতপ্ত দশরথ আজ সপ্ুদিবস উৎকট 
মৃত্ুঘা হনা সহা করিয়াছেন, আজ তাহার জ্ঞানচক্কু উন্মুক্ত হইল ; 
হন স্বর কম্মফল প্রৃাক্ষ করিলেন | এই *কষ্টের জন্য তিনি 
পুন 
ক জজেই দায়া, আও কে লেন তাহাকে নিইশনে বুঝাইয়া দিল । 
হন কৌশলণাকে কলিলেন “আজতকচ্ছেদন করিয় গলাশ-মূলে 
গণ সেন করিয়া মূড় বাক্তি শেষে ফল না পাইলে বিস্রিত হয় 
পলাশ কুল হইতে আমফল উদগত হয় না; আমিও শ্বকর্ধের ছারা | 
এহ বিপদ আনয়ন করিষান্ডি, এবং আজ স্পষ্ট দেখিতঠেছি, আমি 

মে তরু রোপণ করিয়াছিলাম, এ বিষনয় ফল তাহা হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে ।” তখন অক্ররপুর্ণ চক্ষে গলদ কঠে ধীরে ধীরে রাজ 
সেই পুর্বকাঠিনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন । 

হখন বধাকাল, বিল ও (আতের জল উন্মাগগতি হয়াছিল। 
পক্ষিগণ পঙক্ষপুট হইতে ঘন ঘন জলবিন্দু বিক্ষেপ পুর্বক পুনশ্চ 
'কয়ৎকালের জন্য স্থিরভাবে বসিয়াছিল ; সা়ংকালে ভেকগণের 
শিনাদ ও যুছুনীরবিন্দুপতনের শে বনস্থলী মুখরিত হইতে ছিল, 
গরিনিক্িত আোতোজল গৈরিকরেণুসংঘোগে বিচিত্র বর্ণ ধারণ 
করিয়া সপের স্টায় বক্রগতিতে প্রবাতিত ভইতডেছিল । সি মেঘ- 

ন। আকাশের প্রান্তে প্রান্তে বিরাভিত ছিল, সেই অতি স্বখকর 
বর্ষার সারংকালে অবিবাহিত বুক দশরথ পনুহত্তে সরধূর অরণ্য. 
বুল পুলিনে মৃগয়া করিতেছিলেন, প্রম্রবণ হইতে খবিপুত্র কুন 
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জলে পূর্ণ করিতেছিলেন, হৃস্তীর নর্দন মনে করিয়া দশরথ স্ইে 
শবলক্ষ্যে তীক্ষবাণ নিক্ষেপ করিলেন। আর্ত নরকণ্ের স্বর 
শুনিয়া ভীত দশরথ যাইয়া এক মর্শবিদারক দৃশ্ত দেখিতে পাই- 
লেন); কলসীর জল গড়াইয়া পড়িয়াছে, জটা 1 ধুলিতে ধুসরিত 
হইয়াছে,-_রক্তাক্ত খুলিময় দেহে শরবিদ্ধ দীন বালক জলে পড়িয়া 
আছে--” | 

পাংগড শোণিতদিদ্াঙ্গং শয়ানং শলাবেধিভম্। 
জটাজিনধযং বালং দীনং পঠিতমস্তমি 8 

এই বালক অন্ধ খষি মিথুনের জীবনোপায়, তাহারা আর্ত-কণ্ঠে 
শুফ পত্রের মর্দ্র শবে চমকিয়া উঠিতেছিলেন, এই বুঝি বালক 
জল লইয়া! আসিতেছে । দশরথ যখন সেই খষি ও তৎপত্রীর 
সন্নিহিত হইলেন, তখন স্গিগ্ধকঠে খষি বলিলেন, "পুক্র, তুমি 
৮ জলে ক্রীড়া করিতেছিলে, আমরা তোমার জন্ট কত বাস্তু 

"বং গতিম্বগতীনাঞ্চ চকুত্বং হীনচক্কুষাম্ * পশু 
শ্তুমি গতিহীনের গতি ও চক্ষুহীনের চক্ষু”--তখন ভীত ও 
কে রাজ বলিলেন, 

কষতিয়োহহং দশরখে| নাহং পুতে । মহান । 

“আমি দশরথ নামক ক্ষত্রিয়, হে মহাত্মন্! আপনার পুক্র 
নহি? তৎপরে কিরূপে বালককে হত্যা করিয়াছেন, তাহা আর্ত- 
স্বরে বর্ণনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ধাড়াইয়া রহিলেন। | 

ষ্খঃ ভীহারের অভির লাহে মৃতবালকের নিকট রাঙ্গা 



থ। .. ্জ। 
"৯ আপি ০৯ ক স্মিত, ০৯ রা ০১০ কি 

তাহাদিগকে লইয়া আদিলেন, তখন তাহারা যে বিলাপ করিয়া- 
ছিলেন, আজ দশরখের মর্ধে মর্ছে সেই নিদারুণ বিলাপ-গাথা 
প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। খষি অশ্রচক্ষে পু্রের দেহ স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন-পুত্র, আঙ্ত আমাকে অভিবাদন করিতেছ না কেন? 
তুমি কি রাগ করিয়াছ? রাত্রিশেষে আর কাহার প্রিয়কঠস্থরে 
শান্তর আবৃন্ধি শুনিয়া প্রাণ শীতল করিব? কে সন্ধাবদনাস্তে 
অগ্নি জালিয়! আমাকে স্নান করাইবে ) কে আর শাকমূল ও ফল 
ঘারা আমাদিগকে প্রিয় অতিথির স্ায় আহার করাইবে ? আমি 
যদি তোমার অপ্রিয় হঈয়া থাকি, তবে তোমার এই ধর্মশীলা জন. 
নীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর” 

খষি ও তাহার পড়ী পুত্রের সে পুজরশোকে অগ্নিতে। প্রাণ 
বিসঙ্জন করিলেন । বহছুবৎসর হইল এ কর্ম অন্নুঠিত হইয়াছিল, 
আজ পুত্রশোক কি--তাহা বুঝাইতে, সেই কর্দের ফল দশরথেয 
সন্ুখে উপস্থিত হইল । 

কতক্ষণ পরে দশরথের জদয়ের বাথা বড় বাড়িয়া উঠিল, 
তিনি কাদিতে লাগিলেন, এবং কৌশলাকে বলিলেন--“আঁমীকে 
স্পর্শ কর, আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি।” তৎপরে প্রলাপের তায়, 
রামের কথা৷ বলিতে লাগিলেন, “একবার মর্দি রাম আসিয়া 
আমাকে স্পর্শ করিত, বে সেই ্পর্শ পরম ওধির স্তর আমাকে 
খীবন দান করিত।” আবার বলিলেন, 

“তত কিং সুখে কাছ জীবিতক্ষযে। | 

মি পঙ্টাসি ধর্ধজ্ঞং রামং সতাগরা স্ রশ 



হি. সারণী কা | 

রি হতে কিক বিষয় আর নি যে মৃত্যুকালে । তি ও সতসন্ধ 
রামচন্্রকে আমি দেখিতে পাইলাম না। রাম চতুর্দাশ বর্ষ পরে 
ফিরিয়া আসিবেন, পন্মপঞ্রনেত্র, হুন্দরনাসিকা ও শুভকুগুলবুক্ত 
আগার রামের চারু মুখমণ্ডল: যাহারা দেখিবেন, তাহারা দেবতা, 
আমি আর দেখিস্টে পাইলাম না ।” অদ্ধাত্রে এই ভাবে বিলাপ 
করিতে করিতে "হা! পুত্র” “হা রাম” এই শেষ বাকা উচ্চারণ 
করিয়া দশরথ প্রাণত্যাগ করিলেন । 

রাত্রি অতীতগ্রায়। তখন রাজপুরীতে বীণ! ও ও মুরজ বাজিয়! 
উঠিয়াছে, পক্ষিগণ সেই ললিত কোলাহলে যোগদান করিয়াছে 
কাঞ্চকুপ্তে হরিচন্দন-নিষেবিত জল আনীত হইয়া! রাজার স্ানার্থ 
বধাস্থানে স্থাপিত হ্ইয়াছে। বন্দীগণ রাজার স্ব ঠিগীতি এ 
করিয়াছে । রাজ| কোথায়? নিন অযোধাপুরী ছাড়িয় 
ছেন, তাহার বাখিত হৃদয় চিরতরে শাস্তিলাভ করিয়াছে ! 

দশরধের ধ্রদান ব্যাপারে স্ত্রেণতা বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তি 
মতাসন্ধ ছিলেন, সত্য রক্ষা করিতে মাইয়া প্রাণতাগ করিলেন, 
কৈকেয়ীর বরযান্জার সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রি রাজার সমস্ত ভাল- 
বাসার শেষ হইয়াছি » তিনি তাহাকে পরিতাগ করিয়াছিলেন; 
তিনি অনায়াসে কৈকেদীকে ত ভাড়াইয়। য়া রামকে রাজ্যাভিযক্ত 
করিতে পারিতেন । কিন্ত তিনি ঘোর স্ত্ণচোর অপবাদ সন্ধে লইয়া 
প্রকৃতপক্ষে সত্যেরই সেবা করিয়াছিলেন । তিনি কৈকেয়ীকে 

. কলিনাশিনী” “নৃশংসা” প্রভৃতি ছুই একটি ন্ায়সঙ্গত কটুবাক্য 
 স্বলিলেও কখনও তাহার মর্যাদা 1 লঙ্ঘন করিয়া অন্তায়/অপভাষ! 



দশশরথ। ২৫ 
তিল $ বি পি শী” ডিক সিকি অপ লী সত ০, পা শি, ৮০০০০ ০৬ 

প্রয়োগ করেন নাই । কৈকেয়ীর মাত৷ স্বীয় স্বামি অশ্বপতির 
ভীবননাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সুমন্ত্র প্রসঙ্গক্রমে সেই কথা 
বলিয়াছিলেন, কিন্তু দশরথ স্বীয় স্ত্রীর মাতৃকুল কিন্বা পিতৃকুল 
উল্লেখ করিয়া কিংবা অন্ত কোনরূপ অসঙ্গত ভাষায় তাহার প্রতি 

কটুক্তি বর্ষণ করেন নাই । দশরথের চরিত্রে 'একটি রাজোচিত 

মর্যাদা, দৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত বাজ্ীকি-কথিত ভৎস্বন্ধীয় এই কয়েকটি 
বিশিষণ আমাদের নির্কট অতিবিহিত বলিয়া বোধ হয়-- 

“স সম্ভাবাকা ধর্ম স্ব গান্তীর্যা!ৎ সগরোপমঃ | 

আকাশ ইব নিষ্পষ্কঃ-_" 

৮০ 





রামচ্। 

বাম্মীকি-অস্ধিত রামচন্্র এক অতি বিশাল চিত্র ।, হুলসীদাদ 
ও কৃরিবাস রামচজেরে শাম-ুনদর রসিদ শ্রী'রক্ষণ করিয়া, 
তাহার বারত্ব ও বৈরাগ্যের মহিমা বঙ্জন করিয়াছেন। (কৌশল 
রাষের বনবাসোপলক্ষ বিলাপ করিয়া ৷ বলিয়াছিলেম,_ 

“মহেক্্ধবজমন্কাশ: ক মু শেতে মহাতুঙ্ | 
তুজং গরিধসন্কাশমুপাধায় মন্থাবলঃ )" 

রামচজ্জ তাহার ইন্্রধ্বভ ও পরি তুলা কঠিন বাহু উপাধান 
করিয়া কিরূপে শয়ন করিবেন? পুজের বা গরিঘডু্া কঠিন 
বলিতে কৌশল কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই) ভরত শৃঙ্গবের- 
ুরীতে 'রামের তৃণশযা দেখিয়া বলিয়াছিলেন-- “ইমুদা-মূলে 
কঠিন, স্থতিল-ভূমি রামের, বাহু-নিষ্পীড়নে মপ্দিত হা আছে, 
আমি তাহা চিনিতে পারিতেষ্টি।” সুতরাং রামচঙ্জের “নবনী 
জিনিয়া ছু অতি স্থৃকোমল বিশ্ব “ছুল-নু হাতে রাম বেড়ান 
কাননে” প্র্থৃতি ভাবের বর্ণনা দ্বার ধাহারা তাহাকে ফুমের অব-. 
তাররূপে সৃষ্ট করিয়াছেন তাহাদের চিন্বের সঙ্গে মহর্ষি-অক্কিত 
মের রেখায় রেখায় মিল পড়িবে না। 
রামের বিশাল বক্ষ ও সবের সন্ধি সণ মাংসল, এজ কবি 
ূ ঠা ক “গৃঢ়জক্র” উপাধি দিয়াছেন তনি--“সমঃ সম 
বার বতায়িত, তাহা উনযোড়শ বর্ষ 



বি রমাণী কথা | 
সভা পি ওত লি রি লি লি এত সিসি ০০, ০০ লট ১ পর রি ৯০ ৮. শশী এসি পান... পে. 

করিবার সামর্থা রাখিত। তিনি যেমন মামুন তেমনই য্হ 
গুণশালী | তিনি স্বদৌষ ও পরদোষবিৎ্, আশ্রিতের প্রতিপালক 
তন ও স্বর্ণের রক্ষয়িত| ও নিতা সংযমী। তিন পৃথিবীর স্তায় 
ক্ষমাশীল, অথচ দ্ধ হইলে দেবগণেরও ভীতিদায়ক হইয়া 
উঠেন। এই মহ্দগুণ সমুচ্চয়ের উপর প্রীতিবিচ্ছুরিত হইয়া তাহার 
চরিত্র অতি মধুর ও কমনীয় করিয়া তুলিয়াছিল। কেহ ক্ুদ্ধ 

হইয়া তঙ্থাকে দুর্বাক্য ৰলিলে তিনি--“নোত্তরং প্রতিপার্দিতি” 
উত্তর প্রদান করেন না।-_ 

“ন শ্রয়তাপকারাণাং শতমপি আত্মধস্তয়া” 

উদার স্বভাব হেতু তিনি পরকৃত শত অপকারের কথাও বিশ্ব 
_ হুন। তিনি বাশী ও পূর্বভাবী, মীলবুদধ নর ও রি 
তাহার নিকটে সর্বদা সমুচিত শ্রদধ পাত: ৷ কলীরধ্যব 
নগরের বাহিরে গেল,-- 

*--পুনরাগতা কুর্জীরেণ রথেন বা) 

পৌরাণ স্বগনবন্লিতাং কুশলং পরিপৃচ্ছতি 8 

হস্তী বা রথারোহণে ফিরিবার সময় পুরবাসীদিগকে স্বজনবর্গের 
সভায় সাদরে কুশল 'ভজ্ঞাস কাঁরয়া থাকেন 

এই রাক্কুমারকে যখন মহারাজ দশরথ যুবরাজ- “পদে প্রতিষ্ঠিত 
করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, তখন নগরে বিপুল প্রীতি 
চক “হলহলা” শব সমুখ্িত হইল। প্রজ্তাগণ একবাকো বলিল, 
"অমিততেজা রামচঞ্জের অভিষেকের তুল্য জানন্দ-দায়ক আমা 
আর কিছুই নাই” 



বলাও জি রিকি ২৫৫টি সা সিসি রাত লা পর্ন পপ সিএস পিই ৯ লা লি, ৭ হ. ০০০ ২ জস্টিনালিন ৮৮০০০০০ ০০ 

রামচন্দ্র অভিষেক-সংবাদে নিতাস্ত হট ইইযাছিলেন ূ 
তাহাকে একবার কৌশলার নিকট প্রকুল্প মুখে অভিষেকের কথা 
বলিতে দেখিতে পাই,--পুনরায় দেখিতে পাই, লক্ষণের কণ্ঠ লগ্ন 
হইয়! বলিতেছেন, 

“জীবিতঞ্চাপি রাজা বদর্থমতিক আয়ে ।” 

“আমি জীবন ও রাজা তোমার জন্যই অভিলষণীয় মনে করি । 
দশরথ কৈকেয়ীর ক্রোধাগারে তাহার ক্রোধপ্রশমনার্থ বাস্তু 

হইয়া নান! কথার মণো এই একটি কথ। বলিয়াছিলেন, “অবধো। 
বধাতাং কঃ?” হোমায় প্রীতিহেতু কোন্ অবধাকে বধ করিতে 
হইবে? এই উদ্ধিটা ভাবা অনর্গের পূর্বভাষ বলিয়া গৃহীত 
হইতে পারে । প্রকৃতই নিদ্দোষ বাকা মৃত তুলা দণ্ড হইয়াছিল, 
ঘেই শোকাবহ কাহিনী রামার়ণ মহাকাবো অশ্রর অক্ষরে 
লিখিত আছে । ও 

প্তাষে রামচন্জ্রকে জুমন্্র রাজাজ্তা জানাইয়া কৈকে়ীর গৃহে 
আহ্বান করিয়া আনিলেন। রামচন্দ্র ও সীতা অভিষেক. -সংকরে 
রানে উপবাসী ছিলেন। দীতাকে রামচন্জ বলিলেন, “আজ 
আমার অভিষেক, অন্ব। কৈকেদীর সঙ্গে মিলিত হইয়া রাজা 
আমার মঙ্গলার্থ যেন কি শুভ অনুান করিবেন, এই জন্য আমাকে 
আহ্বান করিয়াছেন, তুমি য় সথীকুল পরিবরতা হই কিছুকাল | 
প্রতীক্ষা কর, আমি শীপ্র আসিতেছি।৮ রি 

প্রথরবেগশালী চতুরস্দোজিত ব্যানচন্ধাচ্ছাদিত সার রখ. 
রামচন্ত্রকে বহিয়া লইযা চলিল। রাম পথে পথে দেখিলেন, অন্ভি- 



তিনি প্রাম” এই শিদ্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া অধোমুখে « 

: ৮ ] 
একদা? 

পি রশ এ রাহানিা 

যেকের বিপুল : জায়োজন হইতেছে) গঙ্গা যমুনার সজম-স্থল কইতে 
আনীত ঘটপুর্ণ জল, সমুদ্রের মুক্তা ওডুম্বর পীঠ, চতু্দস্ত সিংহ, 
পার বৃষ, নানা তীর্ধের জল, অলঙ্কৃতা বেশ্তা, বিবিধ মুগ পক্ষী, 
খাস প্রভৃতি বিচিত্র উপকর্ণসস্ভার অভিষেক-শীঁলায় দীত হই- 
ত্েছে | রাজপথবর্তী শত শত গবাক্ষের স্বর্জীল, ভেদ করিয়া 
অযোধাবাসিনী পূরনারীগণের কৃষ্ণ চক্ষুতারা তাহার উপর নিপতিত 
হইতেছে। রাজপথ জলসিক্ত ও পুপ্পাকী্ণ হইয়াছে, এবং যেখানে 
সেখানে আনন্দোর্মত্ত জনসজ্ঘ তাহারই গুণ কীর্ডন করিতেছে । 
অপূর্ব ধবজবতী, দীপরুক্ষমালিনী, শুত্র দেবাপর়শালিনী অযোধ্যা- 

পুরী নৃতন শ্রী ধারণ করিয়া একখানি ইচিজি আলেখোর স্তায় 
শোভা পাইতেছে। 

 পষ্টবস্ত্রপরিহিত, টা নিত রাজকুমার আনন্দের 
একটি পুত্তলিকার স্তায় পিতৃ-সকাঁশে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া 

 শীড়াইলেন। রাজা শুষ্ক মুখে কৈকেয়ীর পার্থ উপবিষ্ট: বেন, 

লাগিলেন, তাহার রুদ্ধ ক হইতে আর কথা বাহির হইল না। 
তাহার অশ্রমলিন লজ্জিত চক্ষু আর রামকে চাহিয়া দেখিতে 
সাহসী হইলনা। | 



পামজ্র। ১ 
সি পদ পি শি উউ ১৪28 ঢা 2 , ৯৯৬ পাপী পপ, এ ০০০৭০ পাপ পপাসিপিপিপাপাপিলি। সপ 

নী হইতেছিল, রামচ্ ₹তাঞ্জলি হইয়া কৈকেয়ীকে বলিলেন, 
“দেবি, আমি অক্ঞাতসারে পিতৃপাদপত্মে কোন অপরাধ করিয়া 
ধাকিলে,_“ত্বমেবৈনং প্রধাদয়” "তুমিই ইহাকে আমার প্রতি 
প্রসন্ন কর। আমি পিতার কোপের ভাজন হইয়ু 1 মুহূর্ত-কালত। 
ভীবনধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। ইহার বেন কিক রা 
মানসিক অন হয নাই ত? ভরত ও শক দয় আছেন ৰ 
তাহাদের কিংবা আমারুমাতাদের মধো কাহারও কোন" অপ 
ঘটে নাই ত? কিংবা দেবি, ভুমি ত অভিমানে এমন কোন 
কথা বল নাই, যাহাতে । তিনি. এরূপ আর্ত হইয়াছেন 1. 

কৈকেয়ী নিশ্চিস্তভাবে বলিলেন -- প্রাজার কোন ক্যা ধি হয় 
নাই, ত্বিনি কোন ছুংখ প্রাপ্ত হন নাই, ইহার মনোগত একটি 
অভিপ্রায় আছে, তোমার ভয়ে তাহা প্রকাশ করিতে পারিতেছেন ৃ 
না তুষি প্রিয়, ভোমাকে অপি কা বলিতে বাই ইহার বা 
নিঃছত হইতেছে না. 

| | থ্তরিয়ং ত্বামপ্রিরং ব্ত,ং বাণী নাস্ঠ ্বর্তে 1” 
গুভ হউক বা. অশ্ডত হউক, তুমি রাজাদেশ পালন কা রিস্তে 
লা যদি প্রতি হও, তবেই তাহা বলিতে পারে, অন্থা . 
৮ রাম ছঃখিত হইয়া বলিলেন, | 
.. পশছে। ফি ,নারসে দেখি বরং মামীদৃশং ৭ বচঃ। 
ক হি বাজাজ: পড্ষপি পাকে । » 
জে, বিষ তীকষং মন্যেরমণি তত 

য় এয়প কথা, আমাকে বল! উচিত নহে, আমি 



ডা | রমার কথা | 
সপ রা 1৬ 0 পা ও তি পিস ১৯ পিতা পাপন ৫৯ পরী? সি, ৮৯ ২৬৮ 

কেকের ১০০ 

রাজার আজ্ঞা এখনই অমিতে প্রা বির দিতে পারি, বিষ 
খাইতে পারি, সমুদ্রে পতিত হইতে পারি ।” 

রাজার আল্ড। আমাকে জ্ঞাপন কর, আমি তাহা পালন 
করিব, প্রতিশ্রুত হইলাম, আমার বাকা বার্থ হইবে না” 

সেই অভিনেক কল্পে উপবাসী, পবিত্র প্বন্ত্রপরিহিত হরুণ 
যুবককে কৈকেয়ী অকুষ্ঠিতচিন্তে বনবাসাজ্ঞ। শুনাইলেন, “ভরত 
এই ধনধান্শীলিনী অযোধ্যার রাজা হইৰে। তোমার অভিষেকার্থ 
আনীত উপকরণে তাহার অভিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হইবে, আর 
তোমাকে অদাই চীরবাস ও জট পরিকর চতুর্দশ বৎসরের ভন 
বনবাসী হইতে হইবে, রাজা আমাকে এই ছুই বর দিয়া প্রাক 
বাক্তির ন্যায় পরে তাঁপিত হইয়াছেন ৮»... 

এই মশ্মচ্ছেদী মৃত্যুভুলা বাঁকা শুনিয়। ্বামচন্ত্র মহর্বকাল 
নিশ্চল থাকিয়া অবিক্ৃতচিত্ে বলিলেন, 

“এবমজ্ত গমিধাষি বনং বস্ত্র ত্বিতঃ। 

.. জটাচীরধরে! রাজঃ প্রতিজ্ঞামনুগালয়ন্ 4” 

তাহাই হউক, আমি জটাচীর ধারণ করিম রাজাজ্ঞা পালন জন্য 
বনবাপী হইব। আমি জানিতে ইচ্ছা করি মহারানত পুর্বববৎ 
আমাকে আদর করিতে তছেন না কেন? দেবি, তুমি আমার প্রতি 
জুদ্ধ হইও না, আমি ভোমার সমক্ষে অঙ্গীকার চাচি 
আমি চীর ও জটাধারী হইয়া বনবাসী হইব, তুমি আমার প্রতি গ্রীত 
হও । আমার মনে একটা মিথ! কষ্ট এই হইতেছে, পিতা আমাকে 
নিজে ভরতের অভিষেকের কথা কেন বলেন নাই। 



এ | ৩৩. | 

চাহিলেই আমি? রাগ, ৭ ধন, প্রাণ নী সকলই দিতে পারি, ।গিড- 
আজ্ায় রাজা তাহাকে দিব, ইহাতে আর কি কথা হইতে পারে ? 
দেবি, তুমি উ"হাকে আশ্বাস প্রদান কর, উনি কেন অধোমুখে মন্দ 
মন্দ অঞ্র ত্যাগ করিতেছেন! শীস্রগতি অশ্বারোহী দৃতগণ এখনউ 
ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিতে প্রেরিত হউক” এই বাক্যে 
্ হইয়া কৈকেয়ী তাহাকে বনে যাইবার জন্য ত্বরান্িত করিতে 

টা পাইলেন,--পাছে্পীমের মত পরিবর্তিত হয়, কিম্বা দশরথের 
রে কথা না শুনিলে রামচজ্জর না যান এই আশঙ্কা; অশ্বকে 
যেরূপ কশাঘাতে তাড়াইয়। চাপিত করিতে হয়, বনে বাবার 
ডগ্ত রামকেও তিনি সেইরূপ তাড়না করিতে লাগিলেন. 

“কণয়েব হতো! ধাজী বনং গন্থং কৃতহবরঃ। 

“তাহাই হউক, রাম আমি তোমার বিলম্ব অনুমোদন করি না, 
রাজ! তোমাকে লজ্জায় নিজে কিছু বলিতেছেন না, হজ্জ দুম 

মনে কিছু করিও না।- | 
শ্যাবরং ন বনং যাতঃ পুরাদশ্যাদতিত্রন । 

পিতা তাবন্ন তে রা স্ান্ততে ভোক্ষাতেইপি বা 

“ষে পর্য্যস্ত তুমি শীঘ্ব শীপ্র ইহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া 
বনে না যাইবে, তাবৎ ইনি দ্নান বা ভোজন কিছুই করিবেন না” 
এই কথা শুনিয়! হেমতৃষিত পর্যান্ক হইতে মহারাজ দশরথ অজ্ঞান 
হইয়া তৃতলে পড়িয়! গেলেন । সৌমামূর্তি বিষয়-নিষ্পৃহ রামচন্দ্র 

তাহাকে ধরিয়া তুলিলেন ও কৈকেয়ীর শ্কা রি হুংখিত অথচ 
দু স্বরে বলিলেন, [ও 



৪ রামায়ণী কথা । 
7 “নাহমর্ধপরে| দেবি লে। কমাবন্তুমুৎসহে। 

বিদ্ধি মাং বিভিভ্তলাং বিমলং ধশ্বমান্থিতম্ ॥” | 

“দেবি, আমি স্বার্থপর হইয়া পৃথিবীতে বাঁস করিতে ইচ্ছুক নহি, 
আমাকে খবিদিগের তুলা বিমল ধশ্মাশ্রিত বলিয়া জানিও )” 
পিতা নাই বা! বলিলেন, আমি তোমারই আক্ত শিরোধার্যয করিয়া চু বৎসরের জন্য বনে যাইব মাতা কৌশলাকে ও সীতাকে বলিয়া অন্থমতি লইতে নে বিলম্ব, সেইটুকু অপেক্ষা কর” এই . বলিয়া মংজ্ঞাহীন পি ও কৈকেযীর পদবন্দনা করিয়া রামচন্্ 
ধীরে বীরে যাইতে লাগিলেন; চতুরশ্ববোজিত রথ তাহার জঙ্ক 
'অপেক্ষ। করিতেছিল, তিনি সে পথে এগেলেন নাও উৎকন্ঠিত পৌরজন সাগরে তীহাকে দেখিবার সন প্রতীক্ষা করিতেছিল, তিনি তাহাদের দৃষ্টিবহিভূর্তি পন্থায় যাইতে লাগিলেন, হেমছত্রধর ই ব্যজনবহ পশ্চা অন্ঠবর্ভী হইতেছিল, তাহাদিগকে বিদায় দিলেন অভিষেক্শীলার বিচিত্র সঙ্ভারের প্রতি একবার মাত্র 

দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু প্রতিনিবৃত্ত কারিলেন। সিদ্ধপুকষের স্ভায় তাহার মুখমগ্লে কোনরূপ অবীরতা প্রকাশ পাইল না।_ ্ 'ধারর়ন্ মনসা ছুখেমিক্রিয়াণি নিগৃহ 81” | 
মনের দ্বারা ছুঃখ ধারণ, করিয়া ইঞ্জিন নি্হ পূর্বক শনৈঃ শনৈঃ  মাত্মন্দিরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন । 

কিন্ত এক হস্ত চদনচষ্চিত ও আআপর হস্ত কারা 
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হদয়-ভাঁত ঘন ন নিশা: পড়িতে লাগিল, তিন কম্পিত পা 
বলিলেন, 

পর্রেবি লুনং ন জানীষে ধারা এ 

দেব, তুম ভান ন! মহস্তয় উপস্থিত হইয়াছে)" মাতৃদন্ত 
উপাদেয় আহার ও মহার্থ আসনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, 
'আমাকে মুনির ন্যায় কযায় কন্দফলমূল খাইয়া জীবনধারণ করিতে 
হইবে, এই খাদো আঁমার আর প্রয়োজন নাই,--আমি কুশাসনের, 
যোগা, এ মহার্ঘ: সামনে আমার আর স্থান নাই ।” কৈকেরীর 
নিকট রাজার প্রতিশ্রুত কথা | বলিয়া খধনবাস যার ভন্ত মাতৃপাদ- 
পর্বে অনুমতি টা করিলেন । শোকাকুলা মাতা ঘখন কীদিয়া, 
বলতে লাগিলেন পন্ত্রীলোকের প্রধান 5ম সুখ পির স্নেইসম্পদ, 
আমার ভাগ্যে হা ঘটে নাই । আমি বৈকেরীর লোকজনবর্তৃক 
স্বাদ! নিগৃহীত, কোন পরিচারিকা আমার পেবায় শি হইলে, 
কৈকেয়ীর পরিজনবর্গ দেখিলে ভীত হর, বস, আমি তোমারি 
যুখের দিকে চাহিয়। সমস্ত সহ করিয়াছি। তুমি বনে গেলে আমি 
কোথায় দীড়াইব ! দেখ গাভীগুলিও বনে বসের মন্থগমন করে, 
আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া! যাও ।” এই সকল মশচ্ছেদী কাত- 
_রোদ্ি শুনিয়া রাম নানা প্রকারে মাতাকে সাস্বন! দান করিতে 
চেষ্টা পাইলেন অশ্রমুখী শোকোন্সাদিনী জননীর নিকট স্বীয় 
উদ্যত অঙ্র দমন রুদ্ধিষা বারংবার বনবাসের অনুমতি ভিক্ষা 

করিতে লাগিলেন ॥ ক্রোধ-্করিতনেত্রে লক্ষণ এই অন্ঠায় আদেশ- 
লিনের বিরুদ্ধে বছ জি গবতরিপা করিয়া ধনু লইয়া ক্িপ্তবাংশ-. 

৮ পি ৯ লাশ এ 



৩৬ রামায়ণ কথা। 
পাত এক ভাপ চা 

শ্হনিযো টি বধ রেকের সকমামনন।” 

“কৈকেয়ীতে আসক্ত বৃদ্ধ পিতাকে আমি হত্যা করিব” প্রভৃতি 
বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল। রামচন্দ্র হস্ত ধরিয়া লক্ষণের 
ক্রোধ প্রশমনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন, এবং পরম সৌমাভাবে 
স্নেহা্কষ্ঠে বলিলন,- 

“সৌমিত্রে যোহভিষেকার্থে মম মস্ভরসন্্রমঃ | 
অভিযেকনিনৃত্তা0 সোহস্ত মশ্ত[রসন্ত্রমঃ ৮ 

“সৌমিত্র, আমার অভিষেকের ভন ঘে সম্ভার ও আয়োজন 

হইয়াছে তাহা আমার অভিবেকনিবুত্তির জন্য হউক 1 পিতৃভক্ত 
বিষ়-শিষ্পৃহ কুমারের ক্িগ্ধ কিন্ত অটল সংকল্প এই মহাশোক ও 
ক্রোধের অভিনয় ক্ষেত্রে এক অসামান্য বৈরাগ্য ও বীরত্বের গ্রী 
জাগাইয়া দিল; কৌশলা বলিলেন, “রাজা তোমার যেমন গুরু, 
আমিও তেমনই গুরু, আমি ভোমাকে বনে যাইতে দিব না, তুমি 
মাই-আজ্ঞ! লঙ্ঘন করিয়। কেমনে বনে বাউবে ?” লক্ষণ বলিলেন, 
“কামাসক্ত পিভার আদেশ পালন অধন্মী।” রামচন্দ্র অবিচলিত 
ভাবে বিনীত স্লেহ-পুরিত-কঠে মাতাঁকে বলিলেন, “কও খষি 
পিতার আদেশে গোহত্যা করিয়াছিলেন, আমাদের কুলে সগরের 
পুক্রগণ পিতবআদেশ পালন করিতে যাইয়। নিহত হইয়া ছিলেন, 
পরওুরাম পিতৃ-আদেশে স্বীয় জননী রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়া- 
ছিলেন; পিতা প্রত্যক্ষ দেবতা,_-তিনি, ক্রোধ কাম বা যে কোন 
বৃত্তির উত্তেনায় প্রতিশ্রুতি দান করিয়া থাকুন না কেন, 
আষি ভাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক» নহি 



রামচক্জ। ৩ 

আমি হাহা নিশ্চয়ই পালন করিব 1” এই বলিয়া রোরুদামানা 
জননীর নিকট ধশ্মোদ্দেন্তে বনে যাওয়ার অনুমতি বারংবার প্রার্থনা 
করিতে লাগিলেন। কৌশগা রামের আশ্চর্য সাধুসংকল্প দর্শনে 
সান্তনা লাভ করিলেন এবং শঠ শত আশীষ-বাণী কহিয়। অঅসিক্ক 
কণ্ঠে প্রাণপ্রির পুত্রকে বনবামের অনুমন্ঠি প্রদান করিলেন । 

এইমাত্র সাতার কগলগ্র হইয়া তাহার কর্ণে আশার কথা 
গুঞ্জরণ করয়া মাসিয্লছেন, কোন্ মুখে তাহাকে এই নিদারুণ 
কথ! শুনাইবেন। রামের অভাস্ত দঢ় তা শিথিল হইয়া গেল ; আর 

সে সোমা অবিকৃত ভাব নাই, তাহার মুখত্রী। বিবর্ণ হইল, তাচার 
সুনার শ্রান পলাটে দুশ্চিন্তার রেখা অঙ্কিত হল । সীতা তাহাকে, 

দেখ! মাত্রই বুঝিতে পারিলেন, কি মেন অনর্থ ঘটিয়াছছ। ভিনি 
ব্যাকুল হইয়া ভিজ্ঞাসা! করিলেন, “আজ অভিষেকের মুহূর্তে 
তোমার মুখ এপ নিরানন্দ হইয়াছে কেন?” নানা বকুল 
প্রশ্নের উবে রামচন্দ্র সীতাকে আসন্ন মহাপরীক্ষার উপযোগিনী 
করিবার ভন্ তাভার মত বংশ স্মরণ করাইয়া দিলেন | স্সেহার- 
কণ্ঠে বর্দশীল পতি কি পবিত্র ও সুন্দর মুখবন্ধ করিয়া! কথা আস্ত নি 

“কুলে মতি স্তুতে ধর্ম্জে ধর্মচারিণি । | 
এই সম্বোধন সহধর্শিলীর প্রাপা, ইহা সাধবী স্ত্রীর মর্ধাদাবাঞ্ক |. 

তা বনবাসের কথা শুনিয়া রামের সঙ্িনী হবার দৃঢ় অভি- 
প্রায় জ্ঞাপন করিলেন, রামচন্দ্র সঙ্গে তাহার একটি নাতি 
বাকযুদ্ধ হইয়া গেল। রামচন্দ্রের কত নিষেধ, কত ভর়প্রদর্শন 



৩% রামায়ণী কথা । 
এর লক কা সপ্ন ক্ষ পাপা ৯ সি পা ১০০1 (তি পরি পি পা পিসি রিপা তা ৯৩ পাপা, পা সিসি এ, লী পি সটিপাাসিিপপা শা পাপা দল পণ লি সজল 

অগ্রাহ্য করিয়া বখন বীরব নতা অরপাচারিনী: হইতে দঢগরতিজ্া 
জানাইলেন, তাহাকে সঙ্গে না লইগ্না গেলে তিনি আত্মঘাতিনী 
হইবেন, এই সংকল্প প্রকাশ করিলেন_তখন পরম্পরের প্রি 
একান্ত নির্ভরশাল স্িপ্ধ দন্পনির মিলন কি মধুর হইয়াছিল! 
সীতাঁর গও্ডবাহী গলদশ্র রামের সান্্নাবাকো একটি একটি করিয়া 
নিম্মল মুক্তা-বিন্দুর ন্যায় অন্তর্থিত হইয়াভিল, সেই দণ্যটি বড় সুন্দর 
মন্মস্পশী | রান কৃ্ঠলগ্ৰা অশ্র- পৃরিভা সুন্দরী সাধবী স্ত্রীকে বাছই- 
ইি্বীনে আবদ্ধ করিনা স্িপ্ধ ও করুণকণ্ে বলিলেন,_এ দেবি, 
তোমার ছুঃখ দেখিয়া আসি স্বগও অণ্ভলাষ করি না; আমি 
তোমাকে রক্ষা করিতে কিঞ্চিন্মান্র ভীত নহি; সাক্ষাৎ রড 
হইতেও আমার ভয় নাই। তুমি বলিলে--বিবাছের পূর্ঝে ত্রাঙ্গণগণ 
বালয়।ছিলেন, তুমি স্বামীর সঙ্গে বনবাঁসিনী হইবে ভুমি যদি 

 বনবাসের জন্যই সষ্ট হইয়। থাক, তবে আমার তোমাকে ছাড়িয়া 
যাইবার সাধা নাই।” যে লক্ষণ “বধার্তীং বধাভামপি” বলিয়া 
রাজাকে বাধিবার এমন কি হা করিবার বাবস্থা দিয়াছিলেন, 
ধু্ধারণপূর্ববক একাকী রামের শক্রকুল নিশ্ম,ল করিবেন বলিয়া - 
এ বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তিনি রামের অটল প্রতি ও. 

. বনগমনোদ্োগ দেখিয়া! কাদিয়া বালকের স্তায় অাজের পদতলে 
_ গভিত হইলেন এবং বলিলেন,__ | 

 পরদব্যাধাপি লোকান।ং  কাষর বরা বিনা" 

| -রিগষাকে ছাড়া আমি বিলোকের ধশ্্াও কামনা করি ন ন”। 
অঙ্জপুর্ণচ পদতলে পতিত পরম সেহম্পর লক্ষণকে রাষচ 



রামচন্ত্র ! ৩৯ 
প্লাস না পা ০০০০০ ০০০ নি 

সাঁদরে তৃলিয়া উঠাইলেন এবং বনসঙ্গী করিতে স্ীরুত হইলেন, 
লক্ষণ পুলকাশ্র মুছিয়! আনন্দে বনবাস-প্রয়োজনীয় অস্ত্র শন্ত 
বায় লইয়া প্রস্তুত হইলেন । রামচন্দ্র ভরত কিনা কৈকেম়ীর 
প্রতি কোন বিদ্বেহ্ছচক বাকা গ্রায়োগ করেন নাই। সীতার 
নিকট বলিলেন-- 

পউভয়ৌ ভরতশক্রত্রী অ।শৈঃ প্রিয়তরী মম 1 

ভিরত এবং শত্রু উভয়ে আমার প্রাণ হইতে প্রিয়)” কৈকেরী 
এবং অপরাপর মাহাদের কথ। উল্লেখ করিয়া বলিলেন: 

"ন্নেহপ্রণয়নভ্ঞোগৈ: সম! হি মম মাতরঃ 1৮ 

'স্নেহ এবং শুশ্রষায় আমার প্রতি আমার সকল মাতাই সম- 

দর্শিনী।' বনবাসকল্ে বিদারপ্রার্থী রামচন্জ্র দশরথের নিকট উপস্থিত 

হইলেন, মহিষীবৃন্দ-পরিবৃ্ঠ দশরথ রামের নুখ দেখিয়া চিন্তবেগ 
সংবরণ করিতে পারিলেন না, অঙ্রুদ্ধ কণ্ঠে রামচন্ত্রকে আর 
একটি দিন থাকিয়া ঘাউতে অন্থরোধ করিলেন-_-“আমি আঁজ 
তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিয়া তোমার সহিত একত্র আহার করিব” 
রাজা অনেক অনুনয় কিয়! হা বলিলেন । রাম কহিলেন, 
“অদ্যাই বনে যাইৰ ব'লয়া মাতা কৈকেয়ার নিকট আমি প্রতিশ্রুত, 
স্থতরাং ইহার অন্যথ। করিতে পারিব ন11” সন্ত্রম ও বিনয়ের 

সহিত পুনর্ধার বলিলেন, “তরন্ধা যেরূপ স্বীয় পুত্রগণকে তগম্চরণার্থ 
অনুমতি দিয়াছিলেন, আপনি কীত-শৌক হইয়া সেইরূপ আমা- 
দিগের তি আদেশ মানি? কুন ৮ ঈশরথের, শোকমেগ 



৪০ রায়না কথা 
পি খপ পরি উরি সর স্টার উপ ৯ ২ শসা ২2৯৮০১৮৭৯৮৯ পাস্সিণী সিন ওলা পাকা ৯ ০৯, ১ পিসি স্পিনা সিসি পরি ভা সি ও তি লি 

এবং গুরুদেব বশিষ্ঠ কৈকেরীর সহিত বাকৃবিতগার প্রবৃত্ত হইলেন, 
আত্মীর স্থঙগদ ও স্বজনবর্গের উত্তেজিত কঠধ্বনিতে রাঁজ-প্রাসাঁদ 
আকুলিত হইয়া উঠিল, সেই কোলাহল পরাজিত করিয়া ত্যাগশীল 
রাজকুমারের অপুর্ব বৈরাগা ও ধর্ম-ভাবপূর্ণ কণ্ঠ ধরবনি স্বগাঁয় শুভ 
বাণীর মত শ্ুত হইতে লাগিল | কৃভাঞ্ছলি হইয়া রামচন্্র বারংবার 
বলিলেন 

“মা বিমশো বন্গুমতী ভরতায় প্রদীয়তায় 1” 

আপনি দুঃখিত না হইয়া এই রাহ গ ভর5কে প্রদান করুন, 
স্থথ কিম্বা রাজা, জীবন, এমন কি শ্বগও আমি ইচ্ছা করি না, আমি 
সঠাখদ্ধ। আপনার সতা পালন করিব | রি দেবভাগণ অপেক্ষাও 
পৃজা, মেই পিতৃ দেব ভার আজ্ঞা পালনে আমি কোন ক্ষ্টই বোধ 
করিব না। চতুর্দশ বৎসর পরে ফিরিয়া আসিয়া! আমি আবার 
আপনার শ্রীচরণ বন্দনা করিব । মাতৃগণের দিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি 
রাজকুমার বলিলেন-- 

"অজ্ঞানাঘ। গ্রসাদাত্ব। ময় বে রি কিঞ্চন। 
অপরাদ্ধং তদদা!হং সবশঃ ক্ষময়নি বঃ ॥» 

“আম ভ্রমবশ5ঃ কিম্বা অজ্ঞানতাবশত; যদি কোন অপরাধ 
করিয়া থাকি, তবে অদা আমাকে ক্ষমা করিবেন ।” যে দশরথের 
অন্তঃপুর নুর ও বাঁণার সুমধুর নিককণে মুখরিত হইত, আঙ্গ 
তাহা শোকার্তা রমণীগণের আর্তনাদে পূর্ণ হইল। 

.. তৎপর অযোধায় করুণার এক মহাদৃশ্ত । যুগ যুগান্তর চবিয়া 
গিয়াছে, লে শোক ও কারণ্য এখনও স্রায় ৮০৯ 



রামচন্ছ্। ৪১ 

বান্মীকির লেখনী ! শঠ শত বঙ্সর যাবৎ অযাধ্যাকাণ্ডের পাঠক" 
গণ অশ্ুচক্ষে পড়িতে পড়িতে পংক্ষগুলি ভাল করিয়। দেখিতে 
পান নাই, আরও শহ শত বতপর এই কাণ্ড পাঠকের অশ্রুন্ে 
অভিযিক্ত থাকিবে । ভারতবর্ষের পলীতে পল্লীতে রাম বনবাসের 

্ে করুণ কথ! হাদয়ের রক্তে লিখত রহিয়াছে 5 এ দেশের রাজ-ভক্তি 
পত্রস্েত, জননীর সোহাগ, স্ত্রীর প্রেম ঘকল্ট সেই কারোবারা 
চিরকরণ স্মৃতির সঙ্গে জণ্ডিত। 

বাহার ঘনোহর কেশকলাপের উপর রাজজ্রাবাঞ্জক মুকুটমণণি 
নসিত হইত, আজ তাহার লপ1ট বাপিগ্া জটাভার) যাহার ঙ্গ 
মহাহ অগুর ও চন্দনের নির্ধাতসে এবং অঙ্গদা্দ বহুমূপ্য ভূষণে 
সজ্জিত থাকিউ--আস সন্টোর উন্মাদ বাজকুমাব কোর বৈরাগা 
আশ্রয় করিয়া ভুষণাদি দুরে নিক্ষেপ পুঝক মণদিপ্ধাঙ্গে বনে 
চ।লনেন। কোথায় সেই চম্মাচ্ছাদনশোণ ৬ গশ্লপ্রাস্ত আন্তরণঘুক্ত হেন 
পযান্ক ! বনের ইন্ুদীমূল ও তৃণক ণ্কপুর্ণ গিরিগ্বরে তাহার শষ 
হইবে, বন্ত হত্তীর হায় : ধু'লদুতিত দেহে তিনি প্রাভঃকালে জাগিয়া 
কষায় বন্ত ফলের সন্ধানে বহিগত হইবেন! খাহার হুঙ্মা পরিধেয়ের 
জন্য শিল্পী ও তস্ভবারগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়। বিপ্বপ অন্ুটানে 
প্রবৃতত হইত, আজ ভিনি কৌপীন ও চির-পরিভিত। রাঁচকুমারদ্বয় ও 
রজবধু যখন ভিখারীর বেশে এই ভাবে পথে বাহির হইলেন, 

প্আর্তশব্যো মহান্ জজ্ে স্ত্রীণামন্তঃপুরে তদ। 1” 

তখন অস্তঃপুরে মহ! আর্ত শব্ধ উত্থিত হইল | রাজমহিষীগণ 
বিবৎসা ধেষ্ুর স্তায় টিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং প্রজামগলীর 



৪২ রামায়ণী খা | 
পপি কি, 

৮ টিপ সি পন পিক পিসি তপ৭ পপি শা এ টি পিসি শি সিকি চি সি ৮২ 

মধ্যে গভীর পরিতাপন্ুচক হাহাকার ধ্বনি উখিত হইল। সেই 
মম্মবিদারক শবে উন্মত্ত হইয়া বৃদ্ধ দশরথ রাঁভা ও দেবী কৌশলা। 
নগ্রপদে ধূলিনুঠিত পরিধেয়প্রাত্ত সংবরণ না করিরা রাগকে 
আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ পুর্ধক রাজপথে দৌড়িয়া 
যাইতে লাগিলেন, রাজাধিরাজ দশরথের ও রাজমতিষীর এই 
অবস্থা দশনে প্রজাগণ আকুল হউয়। রামচন্দ্র বপিলেন, 
স্থমন্ত্র, তুমি শীঘ্র রথ টালাইয়। লইয়া! খাও, আমি এই দৃশ্য 
দেখিতে পারিতেছি না” গ্রজাগণ স্থমন্্রকে বিনয় করিনা 
বলিতে লাগিল, 

“নংযচ্ছ বাজিনাং রশ্বান্ হৃত যাহি শনৈঃ শনৈ। 
মুখং জক্ষাম রামন্ত দুদিন ভবিষাতি ॥” | 

হে সারখ, তুমি অখগণের মুখরশ্মি সংঘত করিয়। ধীে ধীরে 
চালাও, আমরা রামচঞ্জের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লট, 
অতঃপর ইহার দর্শন আর আমাদের সুলভ হইবে না।” রাম 
স্্েহার্জ-কণ্ঠে প্রজাদিগকে বলিলেন-- | 

: শ্যা জীতিবহমানস্চ মহাধোধানিবাসিনাম্। 
মতপ্রিয়ার্থং বিশেষেখ ভরতে স। বিধীয়তাম $" 

অযোধাবাসিগণ । তোমাদের আমার প্রতি যে বহুসম্মান ও 
প্রীতি, তাহা আমার প্রীতার্থে ভরতে বিশেষে জর করিও ।” 



রামচজা । ৪৩ 
পাশপাশি লা, পি পিউ ৮৪ এ ৮০০ ০ 

ঠাইয়া যাও ।” রামচজ্জ রথ হইতে অবতরণ  পুর্ধবক তাহাদিগকে 
মিম্মাননা করিলেন । 

গোমতী পার হইয়। রামচন্ত স্তন্দকা নদী উত্তীর্ণ হইলেন, 
জনা ভরুরাজি শ্তামাভ আকাশের প্রান্ত নীল মেঘের হায় 
অস্পষ্ট দেখ! বাইতিছিল, 5খন রাম একটিবার সত দৃষ্টিতে সেই 
মি ড£ জন্মভূমির প্রত দৃষ্টি করিয়া গলদ কণ্ঠে সুমন্ত্ুকে 
বলিনেন-- “সরঘুর পুদ্প্জ বনে আবার কবে ফিরিয়া আসব ?” 

দেশ পর্যাউনে মনর ভার লঘু হয়| তাহারা রখারোহণ 
পূর্বক অনেক স্থান উত্তীর্ণ হইলেন । প্রকৃতির পসোন্দ্যার/শি 
নগর ও পল্ীতে পোকভয়ে কুঠিত হইয়া থাকে । মানুষ বন, 
লক্দীকে প্রকৃতির গৃহছাড়া করিয়! দেয়। যেখানে মন্্যাবসণঠ 
নাই, সেখানকার প্রতি ফুল ও পলবে দেন বনলঙ্গীর কোমল 

মুখত্রীর আভা পড়িয়া মারের মত ক্সিপ্ধ অভিনন্দনে বাথিতের 
বাথা ভুলাইয়! দেয়। রামচন্দ্র গঙ্গাতীরে আমিয়া প্রকু্প হইলেন । 
বিশাল নদীর ফেনপুগ্ কোথায়ও শুভ্র হান্তাকারে পরিণত, 
কোথায়ও মপ্ততন্ত্রী বীণার নিক্কণে নর্ভকীর নৃভোর সায় গঙ্গা 
বঙ্কার দিতেছে, কোথাও চিক্কণ ভললহ্রী বেণীর ন্যায় গ্রথিত 
হইয়া উঠিতেছে, অন্থাতর গঙ্গার এই মনোহর ঘৃত্তির সম্পূর্ণ বিপ- 
ধায় ;-তরঙ্গাতিঘাতচুণ গা উদ্মাদিনীর সায় স্থলিহমেঘকুত্তলে 
ছটিয়াছেন, কোঁধায়ওচলোর্নি উন্ধপথে উঠিতে উঠতে স্বপ্রের 
হার সহ রদ হ হইয়া পড়িতেছে--কোন স্থানে তীররুহ বৃক্ষপংক্তি 
গঙ্গা মালার ভার ঘিরিয়া রহিয়াছে. এবং অন্তত নিশ্র্ল 



8৪ রামায়ণী কথ! । 
সস জরা সি রি অর অর্পিত অত ৬ পিপি অর পা পি শা পরীসপিি সির পিস সপ সপ স্পিন পর সপ সা সপ অর সি সিসি 

বালুকাময় পুন একথণও শ্বেতবস্ত্ের স্তায় বিস্তৃত রহিয়াছে । 
সহসা এই বিশাল তুরঙ্িণী দেখিয়া রাজকুমারদ্ধর ও সীতা! প্রীত 
মনে ইক্ুদা-তরচ্ছারায় বিআাদের উদ্দোগ করিলেন । নিষাদরাজ 
ওক নানা দ্রবাসম্তার লয়! সুহৃছনতম রামচক্জের প্রতি আঁতিথা 
প্রদর্শনে বাস্ত জ্ইলেন--ছিনি বলিলেন, 

“নহি রামাৎ প্রিয়তমা মমান্তে তৃবি কশ্চন 1 

'রাম অপেক্ষা এ জগতে আমার প্রিয়লুম কিছুই নাই ।” কিন্তু 
ক্রয়ের বশ্মানথসারে পপ্রতিগ্র নিষিদ্ধ, এই বলিয়া রামচন্জ আতিথা 
গ্রহণ করিলেন না, রথের অশ্বসমূহের খাদা সংগ্রহের জন্য নিষা- 
দাধিপতিকে অনুরোধ করিয়া তাহারা তিনজন শুধু জলপান করিয়া 
অনাহারে ইন্ুদামূলে তণশবায় রাত্রি যাপন করিলেন । 

পরদিন সুমন্ত্র বিদায় লইবেন | বৃদ্ধ সচিব কীদিয়া বলিলেন, 
'শৃঙগরথ লইয়া আদি কোন্ প্রাণে অযোধ্ায় ফিরিয়। যাইব? 
যখন উদ্মন্ত জনসজ্ঘ শত কণ্ঠে আমাকে প্রশ্ন করিতে থাকিবে, 
আম কি বলিয়৷ শাহার্দগকে বুঝাইব? হে সেবকবৎসল, 
আমাকে গঞ্জে যাইবার আদেশ করুন। চতুর্দশ বৎসর পরে 
আম এই রথে আঁপনাদিগকে লইয়া সগৌরবে ও আননে অযো- 
ধায় প্রবেশ করিব” রাম অশ্রচক্ষু বুদ্ধ মন্ত্রীকে নানারপ 
প্রধোধ বাকো ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন, তিনি তাহাকে 
সকাতরে গ্রতিনিবৃত্ব করিয়া বলিলেন, পতুমি ফিরিয়া না গেলে 
মাত কৈকেরীর মনে" প্রতায় হইবে না যে, আমি বনে ্িশবাছি 

মকর বিদায়কালে রামচক্ত যে সকল কথা বলিয়া 
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বেন তাহা উপ দি বাক্তিদের থে ডিন সন্ত 
নাই | তিনি বারংবার বলিলেন-- 

“ইল্ছাকৃণাং ত্বয়া তুলাং হুহাদং নে।পলক্ষয়ে। 
যথ। দশরথে। গাজা মাং ন শোচেৎ তথ। কুরু $" 

'হস্াকু “দর তোমার তুলা সুদ আর নাই, হারা দশরথ 

যেন আনার জন্ট শোকাকুল না হন, চাহাই করিবে |” লঙ্গাণ 
ক্রুদ্ধস্বরে দশরাখের কারের সমাগোচনা করিতে লাগিলেন, রাম 

স্থমন্ত্রকে সাবধান করিয়া দিলেন 14 

পনুদ্বঃ করুণবেদা চ মগ্প্রবাস][চ্চ ভুঃখিতঃ | 

সহসা পরুষং আত। তাজেদপি হি ভীবিতং। 

শমন্ত্র পরুষং তম্মানন বাচান্তে মহীগতিত॥” 

নাজ। বৃদ্ধ, ক্রুণম্বভাব এবং আমার বনবাসবাধি 5, সহসা 
এই সকল রুক্ষ কথ! গুনিলে তিনি শোকে প্রাত্যাগ করিত 
পারেন । সুমন্ত এই সকন রুক্ষ কথ! মহারাজের নিকট বলিও না1” 

কাদিতে কাদিতে তুমন্ত্র চলিয়া গেল। এবার ঘোর আরণাপথে 
চিরস্থখোচিত রাজকুমারদ্য় এবং আদরের পল্পবকোমল ছায়ায় 
পালিত রা্-বধূ চলিতেছেন। এখনও সীতার পদ্মকোশপ্রভ 
পাঁদযুগ্মে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, তাহাতে কুশান্ুর বিদ্ধ হইতে 
লাগিল ; আর রথ নাই, এবার গভীর অরণ্যে রাত্রি আসিয়া উপ. 
স্থিত হইল। পদাতি, অশ্ব ও কুপ্তরারোহী সৈন্গণ ধাহার অগ্রে 

আগ্রে যাইত, আজ তিনি অন্ধকার রাত্রে বিজন বনে চীরবাস 
পরিয়া কনিষ্ ভ্রাতা ও সহ্ধর্শিণীর সহিত কোথায় যাইতেছেন ? 

৭ সি 



৪৬ রামায়ণী কথা । 

সঞর্প ও হিং স্ব জন্তসংকুল আরণ্য পথে পথহার৷ পবিকবে 
অধোধ্যার এই ক্ষুদ্র রাত্র-পরিবার কোথার রজনী যাঁপন করি- 
বেন? বাহার পাদপদ্মের লীলানুপুরশন্ধে শান্ত রাজ-অন্তঃপুরী 
মুখরিত হইত, অদা রাত্রে স্থলিতকুস্তলে চকিত পাঁদক্ষেপে এই 
গভীর অরণ্যেশতিনি কোথায় যাইতেছেন ? হিংত্র জন্বর ভীতিকর 
ধরন শুনিয়া শনি রামের বাছু আশ্রয় করিয়। অন্্স্তা হইতেছেন, 
মহেজীধ্বভ সদৃশ রামচন্দ্র বাহুই আজ" ইন্দুনিভাননার একমান্র 
অবলম্বন । রা'ত্র মাপনের জন্ ইহারা এক বৃক্ষমূলে আশ্রয় লই 
লেন? এই ঘোর অরণো প্রথম রাত্রিবাসের কষ্ট ছুঃসহ হইল। 
মনের শোতে রামচন্ত রাত্রি ভরিয়া লক্ষণের নকট অনেক পরি- 
তাপ প্রকাশ করিলেন,সে সকল কথা তাহার অভান্ত উদার ভাবের 
শহে। গ্রাশাস্তচিন্ত অসামান্ত কষ্টে অশান্ত হইয়। উঠিয়াছিল, 

তিনি বলিলেন, “ভরত রাজা প্রাপ্ত হইয়া গ্রীত হইবে, সন্দেহ নাই | 
রঙ্গ অবস্ অত্যন্ত মনোকষ্ট ভোগ করিতেছেন, কিন্তু ধাহারা 
ধর্মতাগ করিয়া কামসেবা করে, তাহাদিগের দশরথ রাজার স্টায় 
ছুঃখ-প্রাপ্তি অবশ্ঠস্তাবী । আমার অল্পভাগ্যা জননী আজ শোঁক- 
সাগরে পতিত হইয়াছেন । .. এরূপ কোথায়ও কি শুনা যার, 

লক্ষণ, যে বিনা অপরাধে শ্রম্দীর বাঁকোর বশবর্তী হইয়া কেহ 
আমার স্থায় ছন্দাস্বন্থী পুত্রকে পরিত্যাগ, করিয়াছেন ? যাহা 
হউক, এই কঠোর বন্তজীবনে তোমার প্রয়োজন ন ট 

সীতা বনবাসের দণ্ড ভোগ করিব, তুমি অধোবযা রিয়া য 
| নষঠর এবং নীগ্রক্কতি কৈকেয়ী হয়গ আমার মাতাকে নি দান 
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করিরা হত হ্ত্য যা করিবেন, তুমি গৃহে যায় 1 আমার মাতাকে রক্ষা 
কর। তুম মনে করিও না, অযোধা। কিছ সমস্ত পৃথিবী আমি 
বাহুবলে অধিকার করিতে না পারি, শুধু অধন্ম ও পরলোকের 
ভয়ে আমি নিচ্ছের অভিষেক সম্পাদন করি নাই ।” এইরূপ বহু. 
বিলাপ করিয়া! সেই সমীরচঞ্চল বিটপি-পত্রের কম্পন-মুখর ছুঞ্জেয় 
গভীর অরণা প্রদেশে, ভূলুষ্ঠিতা অনশন-ককপা লবঙ্গলতাগ্রতিমা 
সীতার ছুরবস্থ! ও স্বীয় জীবনের ভাবী ছুর্গতি কল্পমা করিয়া! চির- 
স্বখোচিত রাজকুমার সাঙ্রনেত্রে ও কষুর্নচিত্তে মৌনভাবে সারা | 
রাত্রি বসিয়া কাঁটাইলেন,-- ূ 

“অশ্রপূর্মূথে। দীনো নিশি ডুফীমুপাবশং ।* 

এই প্রথম রজনীর মহাক্রেশের পর বনবাস ক্রমে অভান্ত হয়া 
গেল। চিত্রকূট পরনের সান্ুদেশে অপর্যাপ্ত পুষ্পভারসমৃদ্ধ 
অবণানী দেখিয়া ইহার! চমত্কৃত হইলেন | বন-দর্শন-বিস্মিতা 
প্রকৃতিসন্দরা সীতা হরিৎছদ বনতরুরাজি দেখিরা বনোন্মাদিনী 
হইয়া পড়িলেন,_কুঞ্চিত ও নিবিড় বেণী পৃদেশে লক্বিহ করিয়া 
শ্মিতমৃত্ধী রামচন্দ্রকে হস্ত ধরিয়! লইয়া গিয়া রক্কবর্ণ অশোক 
পুশ্পচয়নে নিবুক্ত করিয়া! দিলেন এ দিকে চিত্রকটের একপার্ে 
অগ্িশিখার হ্যায় গৈরিক রেণুপেত এক শৃ্ণশৈল গগন চুস্বন 
করিয়াছে--অপর. দ্দিকে ক্ষযতাগ্রস্ত গুহাপূর্ণ নিবিড় রাজোর 
জের, শৌতা-সম্পদ,__কোথারও বা বহু-কন্র-পার্বর্তী বহু 
 শৈল্মাী! গগনাবলদ্িত হয়! রহিয়াছে, ্্যাংগু মম্পর্কে ধাতু 
রর গা গোলের কোন অংশ রি রজতখণ্ডের ্থায় উজ্জনয, প্রদর্শন 
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করিতেছে,_কোথায়ও: বা কোবিদার ও লোধ্র বুক্ষ পরস্পরের 
সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া অপুর্ব মৌনদর্যোর একখানি চিত্র-পটের সৃষ্টি 

করিতেছে,--কোথায়ও বা তুঙ্জবৃক্ষ অবনমিত পত্রে বেপথুমতী 
রমণীর নম্রতা! গ্রদর্শন করিতেছে-_এই সমস্ত নানা বিচিত্র বর্ণের 
সমাবেশে,-নানা'উদ্ভিদ সম্পদে, কন্দরনিঃস্থত খরবেগা। আোত, 

_স্থিনীর গদঃগনাদা তরঙ্গের অন্িঘাতে-_পুষ্প ও লন্তিকা 1 আঁভরণের 
বিচিত্রতা চিত্রকুটপর্জাহ উষ্ণাদেশস্ল্ভ প্ররুতির শোভ! ও বিলাস- 
সম্ভার একত্র পরিব্যক্ত করিয়। বস্ুধার ভিত্তি স্বরূপ বেন সহসা 
বন্থধাভল হইতে সম্ুখিত হইয়াছে 

“ভিত্বের বন্গধাং ভাতি চিত্রকুটঃ সমুখিতঃ।” 

এই চিত্রকূটের কণ্ঠে নির্খবল ঘুক্তার কণীর ন্যায় মন্দাকিনী 
প্রবাহিত। সহসা! এই উদার অদৃষ্টপূর্ব প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির 
সন্নিহিত হইয়া রামচন্তর উচ্ছাস সহকারে বলিয়া উঠিলেন__ 

রাজানাশ ও নুহ্দ্বিহ আজ আমার দৃষ্টির বাধা জন্মাইতেছে 
না,এই মহাসৌনর্যা আমি সমাক্রূপে উপভোগ করিতে 
সমর্থ হইতেছি, বনবাস আজ আমার নিকট অতি শুভকর বলিয়া 
বোধ হইতেছে, ইহার ছুই ফলই পরম কামা। পিতাকে অস্ত 
হইতে রক্ষা করিয়াছি এবং ভরভের ক্রয় সাধন করিয়াছি । সীতার 
সঙ্গে মন্দাকিনীর জলে ক্গান করিয়া রামচন্্র গল্প তুলিয়া বলি- 
এই নদীর িগ্ধ সম্ভাষণ তোমার সখীগণের তুল্য, মন্দা- 

কিনীকে সরযূ বলিয়া মনে করিও 1” 
খই স্থানে দম্পজির দৃশ্য ক্রমশঃ মধুর হইতে মধুর হইয়া 
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| উঠছে): টিন লতা জতরযবৃক্ষকে জড়াইয়। ধরিয়াছে,-- 
রামচন্্র বলিলেন, “কি সুন্বর! তুমি পরিশ্রাস্ত হইয়া যেরূপ 
আমাকে আশ্রয় কর, এ যেন সেইরূপ দেখা যাইতেছে 1” গজ- 
স্তোৎপাটিত বৃক্ষরাি দেখিয়া দম্পতি সেই অকালশুষক বৃক্ষের 

প্রতি ছুইটি কপার কথ! বণিয়া গেলেন । শৈলমালা গ্রতিশকিত 
করিয়া বন্তাকোকিল ডাকিয়া উঠিল, বন্ঠ-ভূঙ্গ গুঞ্ররণ করিল, 
তাহারা মুগ্ধ হইয়া শুনিতে শুনিতে চলিলেন | নীলবর্ণ, লোনছিত- 
বর্ণ কিপ্বা অন্ত কৌন বর্ণের যে ফুটা পথে স্থন্দর বলিয়া মনে 
হইল, রামচজজর সপল্ব সেই ফুলটী চয়ন করিয়া সীতার তস্তে | 
করিলেন । মন:শিনার উপর জল-সিক্ত অঙ্কুলী ঘর্ষেয়া তিনি সীঠার 
সীমস্তে বন্দর তিলক রচনা করিয়। দিলেন। কেশরপুষ্প 
তিনি সীতার নিবিড় করণাস্তচদ্বা কুস্তলে পরাইয়া দিলেন এবং ক্সিগব 
আরদরে বলিলেন-_ 

"নাযোধাটৈ ন রাজার স্পৃহয়েরং হয়া সহ।” 

'আমি ভোমার সঙ্গে বাস করিয়া অনোধ্যাঃ রাজপদ পৃ । 
করিতেছি না।, . | 

চিত্রকুটের ঃ মনোহর নারী রি গ্রদেশে নি তাল ও 
অশ্বকর্ণ বৃক্ষের পত্র ও. কাণ্ড, দ্বারা লক্ষণ খনোরম্য পর্ণশালা 
নির্বাণ কারলেন। ীাকিনীর ত ত্রঙগাভিঘাত শব্দ সেইস্থানে 
মন্দাছত হইয়া রত হইত, রামচন্জ সেই বন্তবাটিকার ভ্রান্ত ও. 
পত্বার সঙ্গেবাদ, করিয়া সমস্ত কষ্ট বিস্বৃত হইলেন |) এই সময় 
মহতী ক্েমালা রি ও আত্মীয় সুহত্ব্গ পরিবৃত হইয়। ভরত, ঠাহাকে 

& 
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ফিরাইয়৷ লইয়া | বাইতে ত আসিল। লক্ষণ রিনিতা পাখা হইতে 
ভরতের চিরপরিচিত কোবিদার-ধ্বজাঙ্কিতপতীকাঁপরিবেষ্টী অযো- 
ধ্যার বিশাল সৈহ্াসজ্ঘ দর্শনে মনে করিয়াছিলেন- ভরত তাহা- 

দিগের বিনাশ কল্পে অগ্রাপর হইয়াছেন । এই ধারণা উত্তেজিত 

হইয়। তিনি ভরতে নিধন করিবার সঙ্কল্ জানাইয়া রামচন্্রকে 

যুদ্ধার্থ উদাত হইতে উদ্বোধন করিহে লাগিলেন । কিন্তু রামচন্জ 
শ্নেহার্রকণ্ঠে বলিলেন--ণভরহ বদি সত্য সত্যই সৈন্য লইয়া এন্তলে 
আসিয়া থাকেন, ভাবেই বা আমাদের যুদ্ধের উদ্দোগ করিবার 
প্রয়োজন কি? পিতৃনহ্য পালন করিতে বনে আসিয়! ভরতকে 

যুদ্ধে নিহত করিয়৷ আমর! কি কীর্ডিলীভ করিব? ভাত্্রত্তকলস্কিত 
শ্বর্যা আমাদিগকে কি পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে বদ্ধু কিন্বা 
সহদ্ব্গের বিনাশ দ্বারা! যে দ্রব্য ল্ধ হয়, তাহ! বিষাক্ত খাদের 
ন্যায় আমার পরিহার্য। ভরা ও আত্মীয়বর্গের সুখের নিকট 
আমার স্বীয় সুখ অন্তি অকিঞ্চিংকর বলিয়! মনে কৰি” তৎপর 
ভরত যে উদ্দেস্তে আসিয়াছেন, তাহা অনুমান করিয়া তিনি বলি- 
লেন,_-“আমার প্রাণ হইতে প্রিয়তর কনিষ্ঠ ভাই ভরত আমার 
পর বাদে শোকক্ষিপ্ত হইয়া আমাক ফিরাইয়া লইয়া 
যাইতে আসিয়াছে, ভরত আর কোন কারণে আইসে নাই।” 
এদিকে নগ্রপদে জটা ও চীরধারী “অনুগত ভূতোর স্তায় 

বা্পরন্ধা্ঠে চিরবৎসল ভরত আসিয়া-- 
| “্রাতুং শিষান্ত দাগন্ত প্রসাদং কর্তমর্ঘদি ।” 
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ভরতের মুখ শুষ্ক, লজ্জা ও মনস্তাপে তাহার শরীর ল নণ ও বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে। রামচজ অশ্রপূরিত চক্ষে মেহের পুতলী 
উরতহকে ক্রোড়ে লইলেন ও কহ স্সিগ্ব সম্তাধণে তাহার মস্তক 
আতদ্রাণ পূর্বক আদর করিতে লাগিলেন । ভরত দেখিলেন স্- 
ব্রত রামচন্ছের দেহ হইতে দিবা জোতিও স্করিত হইতেছে, তিনি 
স্বগ্ডিল-ুমিতে আলীন, ওখাপি তাহাকে সাগরাস্ত পৃথিবীর এক- 
মাত্র অধিপতি স্তায় বোপ হইতেছে, তাহার ছুইটা পক্মপ্রভ চ্ক 
উজ্জল, জটা ও চীর পরি! আছেন, ও তান্াকে পবিত্র মক্ঞাগ্নির 
হায় দৃষ্ট হইতেছিল | ধশ্মচারী ভ্রাহা যেন রাজা ভাগ করিয়া 
প্রক্কত রালাপিরাজ সাক্গিয়াছেন | এই দেবপ্রভাব অগ্রঙ্জের 
পদতলে পড়িয়া আর্ত! রমণীর ন্যায় ভরত কত ক্লেহার্র কথ 
বলিতে বলিতে কাদিতে লাগিলেন | এরই ছুই তাগী মহাপুরুষের 
বাদ আ'দ-কবির অতুল তুগি-সম্পান্ে চির-উদ্ার ও চির-করুণ 

হইয়া রহিয়াছে । রাঁমচক্্র ভরতের মুখে পিতৃবিয়োগের সংবাদ 
শুনিয়া কিছুকাল অধীর হয়! পড়িলেন। মন্দাকিনী-ভীরে উচ্ৃদী- | 
ফলে পিতপিও্ড রচিত হইল। রাম সেই পিও প্রদান করিতে 
উদাত হইয়া মনত মাতঙ্গের শ্টায় শোকোচ্ছাসে ভুলুটিত হইসসা 
কাদিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি ক্ষণপরেই চিত্সংযম করিয়া 
সংসারের অনিত্যতা ও ধর্দের সারবন্তা সম্বন্ধে ভরতকে উপদেশ 
দিলেন_-*মমুষোর সুদ দেহ অরা-বশীভূত হইয়া শক্কিহীন ও 
বিরূপ হইয়া পড়ে। পক শস্তের যেক্প পতনের ভয় নাই, সেইরূপ 
মনুযোরও মার ভন্য নির্ভয়ে প্রতীক্ষা করা উচিত-_কারণ উহা 
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অবধারিত। যে প্রমোদরজনী অতীত হইয়াছে, তাহা আর 
ফিরিয়া আইসে না, যমুনার যে প্রবাহ সাগরে সম্মিলিত হইয়াছে, 
তাহা আর ফিরিয়া আসিবে না, সেইরূপ আঘুর যে অংশ বাযিত 
হইয়াছে, তাহা আর প্রত্যাবর্তিত হইবে না । যখন জীবিত ব্যক্তির 
মৃত্যুকালই আসন্ন ও অনিশ্চিত, তখন মৃতের জন্ত অন্ুতাঁপ না 
করিয়া নিজের জন্য অনুভাপ করাই বিধেয় | ক্রমে দেহ লোলিত ও 
শিরোরুহ পক্কতা প্রাপ্ত হইবে, জরাগ্রস্ত ' জীবের কি প্রভাব 
অবশিষ্ট থাকে? যেরূপ সমুদ্রে পতিত দৈববশে মিলিত কাঠ 
পূজায় জোত বেগে বাবধান হইয়া পড়ে, সেইবপ ত্রী পুত্র ও 
জ্ঞাতিদের সঙ্গে মিলন দৈবাদীন, কখন চিরবিরহ উপস্থিত হইবে, 
তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমাদের পিত নশ্বর মনুষা'দেহ ত্যাগ 
করিয়া ত্রন্মলোকে গিয়াছেন, তাহার জন্য শোক করা বুথ! । ধু 
পালন পুর্ধক পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্ধা করিয়া তংপ্রতিপাঁলনই 
এখন আমার শ্রেষ্ট কর্তবয।*_মুহূর্ত মধো গভীর শৌক জয় 
করিয়া শ্রীরামচন্জ্ আত্মস্থ হইলেন) ভরত বিস্ময় সহকারে বলিয়া 
নর 

“কোহি স্থা্দীদৃশো লোকে যা্ৃশন্বমরিক্বম। 
ন তাং প্রবাথবেৎ ছঃখং প্রীতির নন জরে 12. 

“তোমার ন্যায় এই জগতে আর ক্যেন্ যি, আছেন, থে 
ভোমার হর্ষ নাই, ছুঃখে তুমি ব্যথিত হও না 
| ভরত তাহাকে ফিরাইয় লইবার প্রাণপণে চোটত হইলেন। 
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্রলাগমনের জন্ত অনেক অনুরোর করিলেন জাবালী অ অনেক- 
গুল অদ্ভুত তর্ক উপস্থিত করিলেন--“জীবগণ পৃথিবীতে এক 
আগমন করে এবং এস্তান হইতে একাই অপস্যত হয়, হৃতরাং 
কে কাহার পিতা, কে কাহার মাহা? এই পিতৃত্ব মাতৃত্ব বুদ্ধি 
উন্মন্ত এবং বুদধিশূন্ত লোকেরই হইয়। থাকে । প্রকৃত পক্ষে শুক্র 
শোপিত ও বীভই আদাদের গিত।। দশরথ তোঁদার কেহ নহেন, 
তু'নও দশরথের কেছু নহ। পিতার জন্ যে শ্রান্ধাদি কর! হয়, 
তাহাতে শুধু অন্নাদি নষ্ট হয়, কারণ মৃত ব্যক্তি আহার করিতে 
পারেনা । যদি একজন ভোজন করিলে অন্যের শরীরে : তাহার 
সধণর হয়, ভবে প্রবাসা বাক্তির উদ্দেস্তে অপর কাহাকেও আহার 
করাইঘ়া দেখ, উহাতে সেষ্ট প্রবাসীর কোন তৃপ্বিই হইবে না। 
শান্সাদি শুধু লৌক বশাহৃত করিবার ডন্য স্ট হইয়াছে। অতএব 
রাম, পরলোকসাধন্ধন্ম নামক কোন পদার্থ নাই, তোমার 
এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হউক, তুমি গ্রত্াক্ষের অনুষ্ঠান এবং: 
পরোক্ষের অনুসন্ধানে টি হও। এবং অযোধ্যার সিনে 
অধিষ্ঠিত হও-_ | 

"একবেণীধর1 ছি নগরী সংপ্রতীক্ষাতে ৪” হা 
অযোধ্যা নগরী একবেণীধরা হইয়! তোষার আগমন প্রতীক্ষা ূ 

করিতেছে)” 

শীরামচন্ত্র পিতাকে 'প্রততাক্ষ দেবর”, “দেবতার দ্র্বতা' বলিয়া 
জানিয়াছিলেন। দাবার উ্িতে চিনি ভু হা বলিলেন, 

“আপনার বৃদ্ধি বেদ-ন্রোধিনী, আপনার : অপেক্ষা উৎকৃষ্ট 



৫৪ রামায়ণী কথা । 

ন্রালণের। নিফ্কাম হইয়। শুভকাধ্য সাধন করিয়াছেন এবং এখনও 
অনেকে অহিংসা, তপ ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন । 
তাহারাই প্রন্কত পুজনীয়। আপনি ধর্শষ্ট নাস্তিক, বিচক্ষণ 
বাক্কিরা নাস্তিকের সহিত সম্ভাষণ করিবেন না । আমার পিতা 
ঘে আপনাকে বাজকত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমি তাহার এই 
কার্ধাকে অতান্ত নিন্দা করি” বশিষ্ঠ মধ্যে পড়িয়া রামচন্দ্র 
ঞ্রোধ প্রশমন করিয়া দিলেন | 

ভরত কোন ক্রমেই রামান্রের পদচ্ছার়। পরিভাঁগ করিয়া 
বাইবেন না, তিনি বনবাঁসী হইবেন এই অভিপ্রার জ্ঞাপন করি- 

লেন, রাম তাহাকে অনেক স্সেহানুরোধ করিয়া ফিরিয়া যাইতে 
বলিলেন ; শোককিনন ভরত, রাম যাইতে সম্মত না হইলে অনশনে 
প্রাণত্যাগ করিবেন, এই বলিয়! প্রারোপবেশন অবলম্বন পূর্বক 
কুটারদ্বারে পড়িয়া রহিলেন। ভরতের ক্রেশ রামচন্দ্রের অসহ 
হইল, তিনি স্বীয় পাছুকা ভরতের হস্তে দিয়া তাহাকে ফিরিয়া 
মাইতে বাধ্য করিলেন । ভরত স্বীয় জটাবদ্- কেশকলাপ-সুশোভন 
ভ্রাতূপদরজবাহী পাছুকায় রাজা-শাসন নিবেদন করিয়া অযোধা- 

_ ভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
ভরত চলিয়া গেলেন। তরতের সৈশ্ঠ সঙ্গে আগত অশ্ব ও 
ইতর করীষে চিত্রকুটের ধকপ্রাস্ত পূর্ণ হইয়াছিল, উহার ছুগন্ধ 
.. অসহনীয় হইব, এদিকে বাতিক স্থানে থাকিলে 
প্রায়ই হয় ত তথাকার লোক গমনাগমন করিবে, এই আশঙ্কায় 
রামচ্ ্রীভ। ও পড়ীর সঙ্গে চিত্রকুট পরিত্যাগ পুরবক শনৈ: শনৈঃ 
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দক্ষিণাভিসুথে তি জাগিরে লেন। রি অনুরোধে রাম 
রাক্ষপগণের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রহণ করিলেন) এই উপ- 
লক্ষে সীভা রামচন্রুকে বলিলেন, “তেনটা কার্য) পুরুষের বঙ্জনীয়, 
মিথও কথ পরদার এবং অকারণ শ্রুঠ।) হোমার সম্বন্ধে প্রথম 
€ুই দোষের কল্পনাই হইতে পারে নাঃ কিস্তু তুমি রাক্ষরগণের সঙ্গে 
অকারণ বৈরভায় পিপ্র হইতেছে বছিয়া আমার আশঙ্কা হ্ই- 
ঠছি | রাম বলিলেন, কত হইতে দে ত্রাণ করে সেই কুছ 
ধযগণ রাক্ষমগণের অজাচারে আর্ত হইয়া আমার শরণাপন্ন তষ্ট- 
রাছেন, তাহার মঝো অনেক নিরীহ ও ধান্মেক বাক্তিকে রাক্ষ- 
সেরা হতনা ইরানি তাহারা ।খপদে পড়িয়া আমার আশ্রয় 
'ভল্ষা করিয়াছেন, আমিও তাহাপিগের নিকট প্র *শ্ুত হইয়াছি) 
এখন বীক্ষঘগণের সজ যুদ্ধ আমার অবধ্ভ্তাবী। আমার যে. 
কোন বিপদই হউক না কেন, আমে রাজা এমন কি তোমাকে 
পর্য্ত আাগ করিতে পারি, তখাপি সতান্রষ্ট হইতে পারি না 1স. 

তখন শাতখতু দেখা দিয়াছে, ইহারা নাল-শেষ পয্ম-লতা | 
ও শা রি 'ঁকা দেখিতে দেখিতে বন্ত উদ্র পিপ্ললী-গন্ধে 
আমোদ হইয়। পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইলেন এবং হথায় কুটার 
রচনা রী বাস করিতে লাগিলেন। 

2০ 

অযোবাকাণ্ডে রামচন্দ্র অপূর্বর্ূপে সংযম, তিনি চিৎ রি 
স্থলে দৌর্মলোর লেশ প্রদর্শন করিলেও মুহুর্ত মধ্যে আপনাকে 
আশ্র্যযরূপে সংবরণ করিয়া নসর | 



৫৬ রামায়ণী কথা । 

অধোধাকাণ্ডে বিশ্ব শুদ্ধ সকল বা্তি অধৈর্ধ্য। কেহ শোকা- 
কু, কেহ ক্রোোন্মত, কেহ বা রাজয-কামুক। শুধু রামচন্ত্র মাত্র 
এই অধ্যায়ে নিশ্চল কর্তৃবোর বিগ্র স্বরূপ অকুঠিত। তাঁহার জনয 
জগৎ কুষ্তিত, কিন্তু তিনি নিডের ভন্ কুষ্ঠিত নহেন। যেখানে 
বৈষয়িকের সঙ্গে বৈষয়িকের সংঘর্ষ,-কেহ বা সভাপরাঁণ, কেহ 
বা অসভাপরায়ণ,_-মেঈখানেই রামচন্দ্র ভযাগ-পরাঁয়ণ। তীহার 
বিষয়ে দ্বণা ও স্তো অনুরাগ সর্ধাত আমাদিগের বিস্ময়ের উদ্রেক 
করে। তাহার কর্তবানিষ্া অপরাপরকে অপুর্ব তাগ স্বীকারে 

. শ্রাণোদন করিতেছে, অথচ কোন উন্নত গগন-চুম্বী শৈলশূঙ্গের হ্যায় 
তাহার শোভন চরিত্র সকলের উদ্বেঅবস্থিত। 

বিস্ত পরবর্তী অধায়িগুলতে রামচক্জের আঁত্ম-সংমম-শক্তি 
শিথিল হইয়া পড়িল। ভিনি এপর্যন্ত লক্ষ্মণাঁদিকে উপদেশ দিয়া 
সংপথে প্রবষ্িত করিয়াছেন, এবার. তিনি তাহাদের উপদেশার্ 
হইয়া পড়িলেন। তাহার লঙ্কা জয় অপেক্ষা অযোধাঁকাঁতের 

আত্মন্য়ের আমরা অধিক পক্ষপাতী । 
-. পরবর্তী অধায়গুলিতে রামচন্দ্রের বৈরাগোর প্ী কতক পরি- 
মাণে চলিয়া গেলেও তিনি একটুকুও শ্রীহীন হইলেন বলিয় মনে 
হয় না, কাবাস্তী তাহাকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিল! 
তাহার স্থধামধুর প্রেমোন্মাদ, পুম্পিত 'অুগোদ প্রদেশের প্রার- 
তিক বিচিত্র ভাবের সঙ্গে ধকতান বিরহ গীতি, খতুভেদে মালা- 
ন্ পর্ষতের বিবিধ শো সম্পদ দর্শনে অনুরাগী রাতকুমাের উদ্মত্ত ভাবাবেশ-_এই সকল অধ্যায়ে অফুরস্ত মধুর ভাতীরি- উদ 

পতাকা সিসি লা তা পনি সি এত ৯৬:১৬ 8২ ঈশা সন আটা উপ 



রামচজ। রা | 
৯ গত 5 শী ক সিন, 

ূ করিয়! দিয়াছে। আমরা তাহার চিত মধ্যমের ভারে নিউ | 
হছব কি জী হইব, তাহা মীমাংস! করিয়া উঠিতে পারি নাই। 

না বিচির ভাবে এই সকল অধ্যায়ে তাহার চরিত্রের বিকাশ 
পাইরাছে। মারীচ রাক্ষম রাবণকে বলিয়ছিল-- 

“বক্ষে বৃক্ষে চ পশ্যামি চারকৃষ্ণাজজি নাম্বরং | 
গৃগীতং ধঙ্ুষং রামং প।শহস্কমিবাস্তকং ॥” 

“আনম প্রতি বৃঙ্গেবৃ্ষে কষ্ণাজিনপরিহেত করাল মৃত্যু সদৃশ 
ধনুষ্পাশি রামচজের মুদি দেখিতে পাইতেছি |” একদিকে তিনি 
যে্ধপ ভীতিপ্রদ, অপরদিকে তিনি তেমনই স্থনার--পধছপ্পাণি 
রামের বহ্ধলপরিহিত সৌমমু দেখা দর্ভাঙ্কুর রোমস্থন করিতে 
করিতে আশ্রম'হরিণশাবক চিত্রের পুভগীর স্যাম চাড়াইয। আছে, 
কখনও বা তাহার বন্ধগাগ্র দস্তাগ্রে ধারণ করিয়! মেহ-সারে তি. 
ার্ববর্তী হইতেছে এবং বখন বিরহোন্মন্ত রাজকুমার “হে হরিণথূখ, 
আমার প্রীণপ্রিয়া হরিণাক্ী কোধাস” এই প্রলাপ বলিতে বলিতে 
কাতরকণ্ঠে তাহাদিগকে সীতার কথ! জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন 
ভাহারাও বেন সাশ্রনেত্রে সহনা উথিত হয়! দক্ষণদিকে ক সুখ 
ফিরাইয়া নির্বাক ও নিম্পন্দ ভাবে ভাহাদের বেদনাতুর মোন : 
হৃদয়ের ভাঁব বথাসাধ্য জ্ঞাপন করিয়াছিল । 

পঞ্চবচীতে শৃর্ণনখার নাস্াকরণচ্ছেদের পরে রামচঙ্জের সঙ্গ 
রাক্ষমগণের ঘোর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। খরদুষণাদি চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস 

রর শি হইল। জনস্থানের এই দুর্দশার বৃত্তান্ত অবগত 
বগগারিরাজ ীর্গানারাননি হরণ করিয়া লইয়! গেল । 



শপ ৬ টা ছি সিকি ৮৬৮৫ ঈসা 0৭ পর তা পা লা লা পাস 

৫৮ ্ রমণী কথা | 
পপি পসরা তা পাস পিসি ১০৮৬০০০০র 

মারীচরাক্ষসের দু টাকার উক্তি শুনিয়াই চি রাক্ষস- 
গণের কি একটা অভিসন্ধি আঁছে, তাহ! আশঙ্কা করিতেছিলেন। 

পথে লক্মণকে একাকী আসিতে দেখিয়া তিনি একান্ত ভর-বিহ্বল 
হইয়া পড়িলেন | এই সয় চর প্রশাস্তচিন রামিচন্জ ক্ষুব্ধ সমু. 
দ্রের স্টায চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বস্ততঃ তাহার শোঁকের যথেষ্ট 
কারণ ছিল। শিনি সিডি জানাউলে সাধবী-- 

'গগ্রতন্তে গমিষাযম মৃদ্বস্তী কুশকণ্টকান ৮ 

'কুশকণ্টকে পদচারণ পুব্বক তোমার অগ্রে অগ্রে বাইব% বলিয়া 
প্রদুলচিতে রাডপ্রাসাদ আাগ করিয়া ভিখারিপ্রী সাভিয়াছিলেন, 
অযোধাার সুরমা হন্ম্যরাজির উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল 
অক্টালিকার ছায়! অপেক্ষাঁ_. 

“তব পগচ্ছায়া বিশিষ্যতে |” 

তোমার পাদচ্ছায়াই আমি অপ্দিকতর কামনা করি। নুপুর 
লীলামুখর পাদক্ষেপে ভ্রীড়াশীলা রাজ বধু রামকে ছায়ার স্তর 
অন্ুগমন করিয়াছেন, মুগীবৎ ফুক্পনয়ন! ভীরু বনে ভয় পাইলে স্থ্ীয় 
ভুজলতা দ্বারা রামচন্জ্রের বাছ আশ্রয় করিতেন । এই ত্রয়োদশ 
খঙ্সর চিত্রকুট ও পঞ্চবটার তরুচ্ছায়ায়, গদগদনাদী গোদাবরীর উপ- 
কুলে, মন্দাকশীর সিকভাভৃমে-_বন্ কন্দমূল ও কষায় ফল সেবন 
করিয়া বহু আদরে লালিতা সোহাগিনী রাজবধূ স্থামীর পার্ববনধিনী 
হইয়া থাকাই জীবনের শ্রেষ্ট স্থুখ মনে করিয়াছেন | রামচক্রও যখন 
তাহাকে লইয়া আইসেন, তখন বলিয়াছিলেন-_« নি তোঁমাকে 
সঙ্গে নই যাইতে ভয় করি না। সাক্ষাৎ কদর হইতে 
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নাই 1” এই অভয় দিন রী প পন্মপলাশাক্ষীকে আনিয়াছিলেন, 
এখন তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না; স্ুভরাং রামের 
বাকুলতার যথেষ্ট কারণ ছিল। ঠিনি লগ্গণকে একাকী দেখিয়াই 
সমূহ বিপদাশিক্কায় মুহামান হইয়া পড়িলেন, অনন্যান্ত করুণ কে 
বলিয়া উঠিলেন, “দণ্ডকারণো ধিন আমার সঙ্গে সঙ্গে অসিয়া, 
“ছলেন, আদার যেই বন-সঙ্গিনী ছুখসভায়াকে কোথায় রাখিয়া 
আনিলে? বাহাকে ছাড় আনম এক দুহর্ভও বাটিতে পারিৰ না, 
আগার সেই পিয়ার কোথায় রাখিয়া আসিয়া ?" 

যদি মামাশ্রমগঠং বৈদেহী নাভিভাষতে। 

পুরঃ এহসিতা ডে প্রাণ।ংস্তক্ষা!মি লগ্রণ 1” 

“আমি আশ্রমে উপাস্থত হইলে নদে হাসিয়া সীতা কথ। না 
বালেন, তবে আ'ম প্রাণ বিসজ্জন দিব ।” বিপদাশঙ্গায় তিনি 
কৈকেয়ীর প্রণ্ত কটুক্তি প্রয়োগ করিলেন 

“ধৈকেয়ী সা ছুখিতা তবিষাতি।” 

তিনি লক্ষণের সঙ্গে জ্রুতবেগে কুটারাভিমুখে আগ্রসর হঈলেন। 
সনস্ত প্রকৃতি যেন তাহার বিপৎ্পাঙ্চের নিবিড় পূর্বাভাষ-নচক 
ভয়ত্রস্ত মৌনভাব অবলম্বন করিল) চারিদিকে অশুভ লক্ষণ 
দেখিয়া তাহার মুখ শুকাইয়া গেল-_দেখিলেন হেমস্তে শু পদ্ম- 
দলের মত সীতাবিহীন শ্রীহীন ফ্লান কুটীরখানি দীড়াইয়৷ আছে, 
উহার সৌন্দর্য) চলিয়া গিপনাছে ; বনদেবতারা বেন পঞ্চবটা হস্তে 
বিদায় লইয়াছেন--যেন সমস্ত বন প্রদেশে সীতা-শৃন্তত৷ বিরাজ 
করিতেছে) পঞ্চবটীর তর্রাজি অবনত শাখায় যেন কীদিতেছে, 
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পঞ্চবটার পাখিগণ কাকলী ভুলিয়া গিয়াছে-_পঞ্চবটার তরুশাখায় 
ফুলগুলি বিশীর্ঘ। অজিন ও বন্বলাঁদি কুটারের পাশে আবিদ 
রতিয়াছে--এই অবস্থা দেখিয়া-_ 

“শো করজেক্ষণঃ শ্রীমান উন্মস্ত ইব লক্ষাতে 1» 

রামচন্ত্র পাগণ হইয়া! পড়লেন, তাহার চক্ষু রক্তিমাভ হইয়া উঠিল। 
হয় ত গোদাবরীতীরে সীহা পর্ন খুঁজিতে গিয়াছেন__বনে 

পথ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। প্বনোন্মভা চ মৈথিলী" ছুই ভ 
ব্যাকুলভাবে খুিতে লাগিলেন । গিরি, নদী ও নান! দুম স্থান 
অন্বেষণ করিলেন। রামচন্দ্র ক্রমেই বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, 
বদ কুহ্ুম-প্রিয়ার তত্ব কদম্ব তরু জানিতে পারে, সুতরাং কদস্ব- 
বৃক্ষকে প্রিয়া-কথা জিজ্ঞাসা করিলেন; বিশ্ববৃক্ষের নিকটে যাইয়া 
কতীজলি হইলেন? লতাপল্লবপুষ্পাট্য বৃহৎ বনস্পন্তির নিকটে 
যাইয়া কাতরকঠে রাম দীতার কথ! জিজ্ঞাদা করিতেছেন । পত্র- 
পুশ-সংচ্ছন্ন অশোকের নিকট শোঁক-ুক্তির উপদেশ চাহিলেন 
এবং কর্ণিকার পুষ্পদশনে পাগল হইয়া সীতার শ্রীমুখের কর্ণশোভা 
স্বরণ করিলেন। বনে বনে উল্মন্তের স্টায় ভ্রমণ করিয়া মৃগযূথের 
শিকট মৃগশীবাক্ষীর তত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন। সহসা ক্ষিপ্তবং 
ছায়া-নীভা দর্শনে ব্যাকুল কঠে বলিতে লাগিলেন__ 
শিং খাবলি পরিয়ে দূনং দৃষ্টাসি কমলেক্ষণে। 

বক্ষেরাচ্ছাগা ঢাত্সানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে॥ 
ভিউ তি ব্রারোছে ন তেহস্তি করুণা ময়ি। 

_নাতা্হান্তদীলালি কিমর্থ্ মামুপেক্ষসে /* 
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প্হে তি তুমি: বৃক্ষের অস্তপ্নালে ধাৰি ঠ হইতে তছ কেন?আমি 
তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। তুমি আমার সহিত কথা কহিতেছ 
না কেন? তুমি ত পৃঝের আমার সঙ্গে এন্সপ পরিহাস করিতে না 
তুম ঈড়াও,-যেও না, আমার প্রণ্তি তোমার করুণা নাই 
এই বলিয়া ধানপরারণ হইয়। নিষ্পন্দভাবে টীড়াইয়। রহিলেন। 

ক্ষণেক পরে এই বিষ্ঢ়তা ঘুচিলে ঠিনি পুনশ্চ সীতাম্বেষণে 
্রবৃস্ভ হইলেন। মবীাকে কেহ হরণ করিয়া লইয়াছে, এই 
আশঙ্কা রামের হয় নাই; তাহার ধারণা হইল সীতাঁকে রাক্ষমগণ 
খাইরা ফেলিয়াছে। তীহার শুভকুগুলের দীপ্পে উদ্টাসিত ব্রাস্ত- 
কেশসংবৃত, সুন্দর পূর্ণচক্ছের ন্যার মুখমণ্ডল, সুচাক নাসিকা ও 
শুভ ওষ্ঠাধর রাক্ষসের ভয়ে মণ্লন ও শুন হয়া গিয়াছিল। বেপথু- ৃ 
মতীর পল্পব-কোমণ বাছু, স্বর অনস্কার, সকল াক্ষগণের 
উদরস্থ হইয়াছে, ভাবিয়া রাদচন্্র পলকহীন উন্মাদ দৃষ্টিতে আকা- 
শের দিকে তাকাইয়! রহিলেন, এবং ক্ষণপরে চলিতে লাগি [লেন। 
একবার ভ্রুহ একবার মন্থর গতিতে উন্মন্তের গ্তায় নদ নদী ও ূ 
নির্ঝরণী-ুখরিত গিরিপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে করিতে বলিলেন, 
“লক্ষণ, পন্মবনাকীর্ণ গোদাবরীর বেলাভুমি, কদর ও ও নিরবরপূর্ণ 
গিরিপ্রদেশ, প্রাণাধিকা সীতার জন্ সকল স্থান হস তন করিয় 
খুজিলাম, ভাহাকে- তা্াইলান না।” এই বলিয়া মর্তকাল 
শোকাবেগে বিসংস্ঞ হইয়া ভূনুত্িত হইয়া পড়িলেন। তখন তাহার 
গভীর ও ঘন নিশ্বাস ধরণীর গাত্রে নিপতিত হইতে লাঁগিল। 

_ কতকক্ষণ পরে রাম লক্ষণুকে অ্যোধ্যায় ফিরিয়া যাইতে 
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অনুরোধ করিয়া বলিলেন, “আমি অযোধ্যা আর কোন্ মুখে 
যাইব, বিদেহ্রাঁজ সীতার কয়া বলিলে অমি কি কহিব? তরতকে 
তুমি গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বলিও রাজা যেন চিরদিন সে-ই পালন 
করে। আমার মাহা কৈকেয়ী, সুমিত্রা ও কৌশল্াাকে সমস্ত 
অবস্থা বলিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রের সহিত পালন করিও |” 

লক্ষণ অনেক উপদেশ-বাঁকো রামের মনে সাঙ্ধনা দিতে চেষ্টা 
করিলেন। বিনি বলিয়াছিলেন_: 

“বিদ্ধি মাং খধিভিস্তলযং বিমলং ধর্ম শ্রিতং )*_: 

আমাকে খধিতুলা বিমল ধর্দীশ্রিত বলিয়া জানিও,__দাহাকে 
রাঁজানাশ ও স্বহৃদ্বিহ অভিভূত করিতে পারে নাই, পিতা প্রা" 
নাম কণ্ঠে বলিতে বলিতে প্রাণতাগ করিয়াছিলেন, এবদ্রিধ 
পিতৃশোকেও যিনি বিহ্বল হন নাঈ,_-আঁজ তিনি শোৌঁকোন্মন্ত। 
গোদাবরীর নদীকৃল তন্ন শ্ন্ন করিয়া খুঁজিয়াছেন, কিন্ত আবার 
লক্ষণকে বলিলে ন-_ 

পশীগ্রং লক্ষণ জানীহি গন্বা গোদাবরীং নদীং। 
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্ঠানযিতুং গতা! ||” 

“লক্ষণ গোদাবরী নদী শীষ্ত খুঁজিয়া এস, হয় ত সীতা পদ্ম আনিতে 
সেখানে গিয়াছেন।” লক্ষণ গোদাবরীকৃলে সীতার অন্বেষণে পুনঃ 
প্রবৃত্ত হইলেন, উচ্চস্বরে চতুর্দিকে ডাঁকিতে লাগিলেন, নীরব 
অনুগোদ প্রদেশের বেতসবন হইতে প্রতিধ্বনি তাহার কণ্ঠের 
অন্থকরণ করিল। তিনি ছঃখিত হইয়! ফিরিয়া আসিয়! রামচন্দ্রকে 
বলিলেন-_ 

"কং ছু স! দেশমাপকন বৈদেহী ক্লেশন।শিনী”-- 

নিপা 
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“করেপনা! শিনী বৈদেহী কোন্ দেশে গিরাছেন ?--মামি ত তাহার 
সন্ধান পাইলাম না।” 

নক্ষণের কথা শুনিয়া শোকাকুল রামচন্জ নিচ্ছে পুনরায় 
গোঁদাবরীচীরে উপস্থিত হইগেন। 

ক্রমশ: তাহারা দক্সিণদিক পর্যাটন করিতে করিছে রী 
অঙ্গইঘণ কুম্মদাম ভঁপতিহ দেখিতে পাইলেন । তখন অশ্র 

সিক্ত চক্ষে রাম বলিলেন 
“মহ্যযে শুঘাস্চ নাযুশ্ মেদ্িনী চ যশদ্বিণী। 

অভিরকপ্তি পুষ্পানি প্রবৃন্বস্ত মম প্রিরম্ 

পৃথিবী সর্যা ও বাঘু এ পুষ্পগুলি রক্ষা করিয়। আমাকে ধা 
করিয়াছেন । ও 

কহক দুরে যাইতে বাইচ ভাহারা দেখিলেম,যুতিকার 
উপর রা্ষসের বৃহৎ, পদ-চিহ অস্কিত রহিয়াছে, পাশে ভূমি 
শোপিতলিপ্ত, হাহাতে সীগর উত্ধরীয়্থলিহ কনকবিনু পঠিত 
রাহযাছে, অদুরে এক পুরুষের বিকৃত শব ও বিণীর্ঘ কবচ ভূুষ্িত, 
হতপা্্ে যুদ্ধরথ চক্রহীন হইয়া পড়িয়। আছে ও হৎসংলগ্ন পতাকা 
শোশিত ও কর্দমার্জ। এই দৃশ্ত দেখিয়া রামচন্জের পূর্বাশকগ 
বদ্ধমূল হইল-_নাক্ষসেরা সীতার সুকুমার দেহ খাইয়! ফেলিয়াছে, 
তাহার দেহ আর | কারের ভন্ট পরম্পরের মগ্যে ঘোর ঘন্যদ্ধ 
হইয়াছিল-এসফল, ভাহারই নিদর্শন | রামের চক্ষু ক্রোধে 
তাঅবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহার ওসংপুট ক্ষরমীণ হইতে জাগিল, 
বন্ধলাজিন বন্ধন করিয়া! পৃষ্ঠলোলিত অটাভার গুছাইযা লইলেন 



$৪.. ামারনী কথা) 
এবং 'লঙ্গণের হত তে রর হণ পূর্বক কিভাবে ববিলেন__ 
“যেরূপ জরা মৃত ও বিসাতার ক্রোধ অনিবার্ধা ,মেইরূপ আজ 
আমাকেও কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।” তিনি যাহা 
কিছু সম্মথে দেখিবেন, সকলই নষ্ট করিয়া লীতা-বিনাশের প্রতি 
শোধ তুলিবেন! জোষ্ট ভ্রাহার এই প্রকার উন্মন্ত ভাব দর্শন 
করিয়া লক্ষণ অনেক কি উপদেশ প্রদান করিলেন,._-যেরপ 
কথায় প্রাণ ভুড়াইয়া যার, সেইরূপ শীল্লিপূর্ণ উপদেশে রামের 
চিন্তবাথ। হরণ করিতে চেষ্টা পাইলেন । তাহারা আরও দূরে 
মাইয়। শোণিভার্র গিওি ভুলা বৃহন্দেহ মুমূর্যু জটায়ুকে দেখিতে 
পাইলেন। রাম উহাকে দেখ মাত্র উন্মস্তভাবে “এই রাক্ষস 

_.. সীতাকে খাইয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়। আছে” বলিয়া তাহার 
ববকনে ধরতে মৃহাতুলা শর আরোপিত করিলেন । জটাযুর প্রাণ 
কণ্ঠাগন্ড ঠিনি কথা বলিতে বাইয়া সফেন রক্ত বমন করিলেন, 

 : এবং অতি দীন ও মৃছু বাকো রামকে বলিলেন-_এহে আয়ুগ্রনূ 
তুমি ধাহাকে বনে বনে মহৌষবির স্টায় খুঁজিতেছ, সেই দেবী এবং আমার প্রাণ উভয়ই রাবণ কর্তৃক হত হই্াছে। আমি ২. শীতাকে তিকত্ভুক অপহ্থাত হইতে দেখিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার  জ্ত বুদ্ধ করিবাছিলাম, এই যে ভা ও ও ভয় দহ 
. জলাবণের। তাহার সার থও আমার দ্বারা: রঃ ই 

হই পড়াতে সে খঙ্জা দ্বারা আমার প্র ১. রয় ৃ 
প্রক্ষসা নিছতং এ মাং নবম হদছাসূ। 



নার । ৫ 
পা সপ চট পি রি উপ ০৪৯৮৬০ পপি পি পপ সপ সপ সা ৬ ৯৬ ৯০ 

রাবণ আমাকে ই তিপুঃ ই নিহত ২ করিয়া ছে . আমাকে পুন- 
ব্বার নিধন করিবার চেষ্টা তোঁমার পক্ষে উচিত নহে ।” 

এই কথা শুনিরা রামচন্ত্র স্থীয় বুইং ধন্থ পরিত্যাগপুর্বক 
জটাযুকে আলিঙ্গন করিয়। কাদিতে লাগলেন, এবং অতি দীন- 
ভাবে রক লক্ষণ, দেখ ইহার প্রাণ কণ্ঠাগ 5, জটাধু মরিতে- 

» আমার ভাগানোষে আমান পিতসখা জটারু নিহত হইয়া, 
ছেন, ইহার স্বর বিরুব,হইয়।ছে, চক্ষু 'নম্প্রভ হইয়াছে 1” 
দিকে সজল নেতে চাির কঠাঞ্জ'ণ হইয়া বলিলেন, “যদ শ 
থাকে, তবে একবার বল, তোমা বহকাহনী ও মী তা-ভরণের 
কথা আমাকে বণ। রাঁণণ আনার স্ত্রীকে কেন হণ করিল, 
আমার সঙ্গে হাহার কি শক? 7 তাহার কপ ও শক্জি-সামর্থা 
কি প্রকার ? আমার কি অপরাপ পউয়। সে এই কার্যা করি- 
যাছে? এ মনোহর মুখ্। হখন কিজীপ হইয়া গিয়াউিল,- 
বিধুধা তখন ক বলিয়াছেন 22 হাত লাবাণর গৃহ কোথায় ? 

এহগুল প্রশ্রের উরে ভটায়ু এমা ব বললেন, “আম দাষ্হারা 
হইয়াছ, কথা বল, পারিতোছ ন'--রাত্ম। রাবণ সীতাকে 

হরণ ক.রয়া দ্ষণ দুখে গোরা, রাবণ বিশ্বতবা, 'মুলির পুত্র এবং রি 
কুবেরের ভাতা” এই শেষ কথ: বল বলছে তাহার চক্তার। 
রি ইল, জটাফু প্রাণ [গ করলেন । রাদ কতালি হইয়া 
“বল বন” কহিতেছিলেন, কি হটায়ু ঠতকষণ গ্রাণতাগ করিয়া 
স্বগগত রা রামচন্দ্র অশপুর্ণ চক্ষে বলিলেন, “এই ভটাষু বন্ধ 
বৎসর দওকারণো যাপন করি! বিশীর্ 2 কিন্ত মামার 

৫ 



৬৬ .. ব্ৰামাণী কথা। 

জন্য আজ ইনি কারগ্রাসে পতিত হইলেন “কালো হি ছুরকিত্রম্যঃ 
এই পৃথিবীতে সর্বাত্রই সাধু ও মহাজনগণ বাস করিতেছেন, নীচ 
কুলেও জটায়র মত দেবতাদের পৃজনীয় চরিত্র ছিল- আমার 
উপকারের জন্ঠ ইনি স্বীয় প্রাণ বিসর্জন দিলেন__ 

"মম ছেতোরয়ং প্রাণান্ মুমেচ পতগেশ্বরঃ।” 

আজ আমার সীতা হরণের কষ্ট নাই, জটাযুর মৃত্যুশৌক আমার 
চিত্ত অধিকার করিয়াছে ।-_ এ 

"রাজ! দশ্রথঃ শীমান যথ মম মহাযশাঃ। 
পুজনীয়শ্চ নাম্যশ্চ তথায়ং পতগেশ্বরঃ | 

আমার নিকট যশস্বী রাজা দশরথ দেমন পুষ্ছনীয় ও মান্ত, আজ 
জটায়ও সেই প্রকার ।_নক্ষণ কাঠ আহরণ কর, আমি এই 
পবিত দেহের সৎকার করিব 1” 

জটায়ুর দেহের শেষকার্ধা সমাধাপুর্বক প্রথমতঃ পশ্চিম্বাহী 
পন্থা অবলম্বন করিয়া শেষে ছুই ত্রাহা দক্ষিণ উপকূলের সমীপবর্তী 
হইলেন । ক্রর্চাণা সুখে বিস্তীর্ণ.__অতি হুম অরণ্য। 
দেই স্থানে এক ভীষণ রাক্ষপীকে শাসন করিয়। বিক্ৃতনূর্তি 
কৰদ্ধের সহিত স্ৃক্ষাৎ হইল। কৰন্ধ রামকর্তৃক নিহত হইল। 
তাকালে সে রীমচনুকে পম্পাতীরবরতী খযাযুক পর্বতে হুত্রীবের 

সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করিয়া সীতা! উদ্ধারের "চেষ্টা করিবার পরামর্শ প্রদান করিল। তৎপরে শবরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, _ রিয়া উভয় ভ্রাত। 
দক্ষিণাপথের বিস্তৃত ভূখণ্ড অতিক্রম করিয়া সারসকৌঞ্চনাদিত গম্পাহদের উপকূলে উপনীত হইলেন। 



রাজ | ৬৭ 
সা পা লাস রি পিরিত 2। পিসি, পি ০০ ৬, ৮ আস ৯. +। এটি এ এগ ০ সিমি এ পটা ০৯ ১ ০১৫ পা. পাপ পাল পি পি পাত লব 

পল্পাতীরবর্তী স্থান: বড় (রম; তখন হদকুলস্থ বনরাজির 
অঙ্গে অপুর্ব শ্রীসম্পন্ন নব বাঁস পরাইয়া বসন্ত আগমন করিয়াছে । 

অদুরে খষামূকের কৃষ্ণচ্ছায়া মেঘের সঙ্গে মিশিয়া আছে। গিরি- 
সান্গদেশ হইতে নিয় সমতল ভূমি পর্যান্ত বিস্তীর্ণ বনরাজির মধো 
মধো সুদৃশ্য কর্ণিকার-ৃক্ষ পুপ্পসংচ্ছন্ন হইয়! পীঠান্বর পরিহিত 
মনুষোর ন্যায় দেখ। যাইতেছিল। শৈলকন্দর-নি:স্যত বাষু পম্পার 
পন্রাজি চুম্বন করিয়া্রামচন্দ্রের দেহ স্পর্শ করিল, সেই পল্মাকোষ- 

নিস্কৃত গদ্ধবহ বাযুর স্পশে শীরামচন্ত্র মনে করিলেন 
“[নশ্ব।স ইন সীতায়! ঝাতি বাযুম নে|হর১ 

সিদ্ধুবার ও মাতুলিঙ্গ পুষ্প গ্শ্রটিত হইয়াছিল, কোবিদার, মল্লিকা 
ও করবী পুষ্প বাযুতে ছুলিতেছিল;  শিখী শিখিনীর সঙ্গে 

ইতত্ততঃ নৃত্য করিতেছিল; দাহ রখ ডাকিতেছিল। 
তাস্বর্ণ পল্পবের অভ্ান্তরণীন রাগরক্ত মধুকর উড়িয়া! সহসা কুহ্- 
মাস্তরে প্রবিষ্ট হইতেছিন। অঙ্কোল, কুণ্ট ও চূর্ণক বৃক্ষ পন্পা- 

তীরের প্রহরীর ন্যায় ফ্াড়াইয়াছিল। রামচন্দ এই প্রক্কতির 

সৌন্দর্য্য আম্মহারা হইয়! শীভার জন্ত বিলাপ করিতে লাগিলেন । 
শ্যাম! পদ্ম পলা শাঙ্ষী মূদু-ভাধা চ মে প্রিষ্।।” ] 

“তিনি বসস্তাগমে নিশ্চয়ই প্রাণভাগ করিবেন ।  & দেখ, লগ, 
কারগুব পক্ষী শুভ সলিলে অবগাহন করির! স্বীর কাস্তার সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে । আজ যদি সীতার সঙ্গে শুভ সন্মিলন হইত, 
তবে অযোধ্যার এশবর্যা কিন্বা স্বর্গও আমি অভিলাষ করিতাম পা। 
এখানে যেরূপ বসস্তাগমে ধরিত্রী হষ্ট! হইয়াছেন, যে স্থানে 



সীতা আছেন, সেখানেও কি বসন্তের এই লীলাভিনয় হইতেছে? 
তিনি তাহা হইলে যেন কত পরিতাপ পাইতেছেন! এই পুক্পবহ, 
হিমশীতল বায়ু, সীতাকে স্মরণ করিয়। আমার নিকট অধিস্ফৃলিঙ্গের 
মায় বোধ হইতেছে । 

| “পপ্ত লক্্ণ পুষ্পাণি নিক্ষলানি ভবপ্তি মে।” 
এই বিশাল পুষ্পসম্তার আজ আমার নিকট বৃথা । আমি 

অবোধায় ফিরিয়া গেলে বিদেহরাজকে কি, বলিব ? সেই মৃদু- 
হাসির অস্তরালবাক্ত চির-হিতৈষণীর অতুলনীয় কথাগুপি গুনিয়া 
আর কৰে জুড়াইব? লক্ষণ, তুমি ফিরিরা যাও আমি দী্- 
বিরহে প্রাণধারণ করিতে পারিব না” 

বক্ষ রামচন্দ্র এই উন্মন্তহ! দর্শনে ভীত হইলেন, তাহাকে 
কত সাস্তনাবাকা বলিলেন, কিন্তু রামচজের বাকুলতার হাস হর 
শাই। কখনও মন্দীভূত গণ্তিতে স্থলিভকৌপীন রামচন্জ অবসন্ন 
হইয়া পড়িতেছেন, কখনও গলদ্্ধারাকুল উদ্ধসংবদ্ধ দৃষ্টিতে 
উন্মপ্তের গায় প্রলাপ-বাঁকা বলিতেছেন । এই অবস্থায় স্গ্রীব- কর্তৃক প্রেরিত হনুমান তাহাদিগের নিকট উপনীত হইল । হম 
মানের দিগ্ধ অভিনন্দনে লক্ষণ হৃদয়ের আবেগ রোধ করিতে 
পাঁরিলেন না, হমুমান সুগ্রীবের সংবাদ তাহাদিগকে দিয়া বলিয়া- 

৯ পা 
পেস্ট অনল 

বিএন 

ছিলেন, “আপনাদের আয়ত এবং স্ব মৃহাভ্জ পরিঘতুল্য, মাগনারা জগৎ শান করিতে পারেন, আপনারা বনচারী কেন? আপনাদের অপূরধর দেহকাস্তি সর্মবিধ ভূষণের যোঁগা, আপনারা ছিবণশ্ঠ কেন ?” লক্ষণ রামচঙ্জের ও তীহার অবস্থা সংক্ষেপে 



রামচন্দ্র |. ৬৯ 

কহিয়া সপ্রীবের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন,--“যিনি পৃথিবী পতি, 

সর্বলৌকশরণ্য আমার গুরু ও অগ্রজ--সেই রামচন্ত্র আজ সুগ্রী- 

বের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াঁছেন, ছুঃখ-সাগরে পতিত রামচজকে 
আজ বানরাধিপতি আশ্রয় দিয়! রক্ষা করুন ।”-ব্লিতে বলিতে 

লক্ষণের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইল,যেনি সর্ধদা চিত্তবেগ দমন 
করিয়াছেন, রামচন্ত্ের কষ্ট দেখিয়া তাহার চিত্ত কাতর হইয়া 
পড়িয়াছল, লক্ষণ কাদিয়! দৌনী হইলেন । 

আরথাকাতওর উন্তরভাগ ও কিছ্ষিন্ধাকাগডের প্রথমার্ধে ঘটনা- 

বলীর সম্পূর্ণ বিরাম দৃষ্ট হয়। এখানে মহাকাব্য জনসঙ্ঘের 
ক্রিয়াকলাপে উদগ্র হইয়। উঠে নাই | গভীর অরণাচ্ছায়ায় 

একমাত্র" বীণার সকরুণ ধ্বনির মত রহিয়! রহিয়া রামচজ্জের বিরহ- 

গীতি অনুগোদ প্রদেশ ও পম্পাতীরবন্তী শৈলরাজির নিস্তবতা ভঙ্গ 
করিয়াছে । এই প্রেমোন্সাদ নববসস্তাগমপ্রস্থ প্রকৃতির সঙ্গে 
মিশিয়! গিয়াছে ; এক দিকে বাসন্তী সিদ্ধুবার ও ুন্দকুস্ম রী 

স্থগন্ধ বায়ু, পদ্যোখপলঝষাকুলা”--পম্পার নিশ্বল বাররাশি, 

আকাশোছ্ছে সহসাউথিত কৃ ধযামূকের নির্জন জঙ্ঘা,-অপর 
: দিকে বিরহী রাজকুমারের সকরুণ বিলাপ, বসস্তখতুস্থলভ হরি 

প্নবোদ্গম-দর্শনে বেদনাতুঃ স্বদযের প্রলাপোক্কি যেন একখানি 

উদ্দ্রল আলেখ্যে মিশিয়া গিয়াছে, রামচ্দ্র তাহার বৈাগ্য- 

রা হইয়া কাব্যইতে উজ্জল হইয়া উঠিরাছেন | বৈরাগাকঠো 
চরিত্রের এই সকল স্থল-বর্ধিত মৃহ্তায় পাঠকের পারত 

হইবার কোন কারণ নাই, ভাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি।, 

৮০ 



৭০ রামায়ণী রর | 
স্পা লি পি লী ৪০৯০৫০৭০৮৫ ২০৮৮ সস সরি 

রামচনজ শোকাতুর হইয়া এ পর্্ত তব নিজে কষ্ট পাইতে 
ছিলেন, কিন্ত এখন চিনি যে অনুষ্ঠানে প্রবৃন্ত হইলেন, তাহা 
কতদুর যুক্তিযুক্ত ও নীতি-মূলক, তাহার সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হওয়। 
যায় নাই । বালিবধ বড় জটিল সমস্ত! ৷ কৰন্ধ মৃত্যুকালে স্রীবের 
সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনের উপদেশ দিয়াছিল, সুতরাং রামচন্জ স্থগীবের 
সঙ্গে সাক্ষাতকার লাভ করিয়া এই বিপৎকালে আপনাকে 
সহায়বান মনে করিলেন । অগ্নি সাক্ষী করিয়া তাহারা সৌহাী 
স্ঠাপন করিলেন । স্ুুগ্ীব বলিলেন-- 

“্ত্মিচ্ছলি সৌছ!দদাং বানরেণ ময় সই। 
রেচতে যদি মে সখাং বাহুরেষ প্রসারিতঃ॥ 
গৃহাতাং পাণিনা পাণিং----* 

'দ্দি আমার সায় বানরের সঙ্গে আপনি বাদ্ধবতা করিতে 
অভিলাষী হইয়া থাকেন, তবে এই আমি বাহু প্রসারণ করিয়া 

_ দিতেছি, আপনি হস্তদবারা আমার হস্ত ধারণ করুন।” তখন 
রামচন্্র_ | 

"নংপ্রহষ্টমনা হস্তং গীড়য়ামান পাণিনা 1” 
সন্তোষ সহকারে হস্ত দ্বারা হস্তপীড়ন করিলেন। কিন্ত সগ্রীব 

শুধু বু নহেন, তিনিও তাহারই মত বেদনাতুর। জোষ্ঠ ভ্রাতা 
_. তাহার স্ত্রী হরণ করিয়া লইয়াছে। গ্রীৰ বাঁলীর ভয়ে দুর দুরান্তর 
খরা বেড়াইয়্াছেন, অধুনা! মাহঙ্গমুনির আশ্রমসন্পিহিত স্থান 
বালীর পক্ষে শাপ-নিষিদ্ধ হওয়াতে ,-খযামূকের সেই ক্ষুদ্র গণ্ভীর 
মধ্যে আশ্রয় লইয়া স্ত্ীববিরহে তিনি অতি কষ্টে, জীবন বাপন 

পট্টি পিল ৯ ৮ লা তম 5 



রামচজ্জ্র। থ১ 
রস পি রপহএ্ি পাস্ম এ ক পপ পপি সপ পিপিপি 

করিতেছেন । এই বৃত্তান্ত অবগভ হইয়া রামচন্দ্র তাহার প্রতি 
একান্ত ক্ূপাপরবশ হইয়! পড়িলেন; যাহার স্ত্রী অপরে লইয়া 
যায়, তাহার তুলা হতভাগ্য জগতে আর কে? হতভাগ্যের সঙ্গে 
হতভাগোর মৈত্রী শুধু পাণিগীড়নে পর্যবসিত হইল না, হৃদয়ের 
গভীর সহানুভূতি দ্বারা ভাহ! বদ্ধমূল হইল! ন্ুৃগ্রীব যখন তাহার 
্তর-হরণবুন্তাস্ত রামের নিকট বলিচেছিলেন, তখন সহসা তাহার 
চক্ষে, কুলপ্লাবী নদীজ্রোতের স্টার বাপ্পবেগ উথলিয়া উঠিয়াছিল-_ 

কিন্তু সেই অশ্রবেগ- 
“ধারয়াম।স যেযোণ শুখীবো রামমন্ত্িধৌ 1৮ 

রামচন্দ্র সম্ভুখে স্গীব দৈর্যাসহকারে ধারণ করিল। এইন্সপ 

সমছুঃখী বন্ধুবরকে পাইরা মে রামচঞজ-- 
“মুখমআপরিরিম়ং বন্তাপ্তেন প্রমার্য়ৎ |” 

তীহাঁর নিজের অশ্রমলিন মুখখান বস্ত্াস্ত দ্বারা মান্জ্না করিবেন, 
তাহাতে আর আশ্চর্যা কি? নীঠ! খষমৃক পর্বতে স্বীয় ভূষণাদি 

ও উত্তরীয় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সুগ্রীব ভাহ। সমন্ধে রাখিয়। 

দিয়াছিলেন। বাম অবিলম্বে তাহা দেখিতে চাহিলেন, তাহা 

উপস্থিত করা হইলে তিনি সেই উত্তরীয় ও ভূষণ বক্ষে রাখিয়া 
কাঁদিতে লাগিলেন এবুং রাবণের কার্য স্মরণ করিয়।-- | 

“নিশখাস ভূশং সপে বিল ইব রোধিত১। 

বিলস্থ সর্প স্কায় জুদ্ধ হইয়| নিশ্বীন ফেলিতে লাগিলেন । 

_. স্থত্রীৰ এবং র'মচন্ের মৈত্রী সম্পূর্ণ হইল । বাঁলি-বধে তিনি 
ক্কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু একজন প্রতাপশালী ' দেশাধিপত্তিকে 



৭ রামায়ণী কথা। 
কষ্ট সিল সি রী শক ০ ০০৮৯ ৮ ডি লীন. পি লি? ০ অর ০ সপ অন লী এ লী, ৮ সিলিকা কি ৪ 

ৃ্ষান্তরাল হইতে শর র নিক্ষেপ করি | বদ কর ঠিক তরিয়োচিত 
কার্ধা কি না, তাহা বিবেচনা! করিবার উপবুক্ত মনের অবস্থা তাহার 
ছিল বলিয়! মনে হয় না। বাঁলীকে তিনি বলিয়াছিলেন, “কনিষ্ঠ 
সহোদরের স্ত্রী কন্তাস্থানীয়া, যে ব্যক্তি ভাহাকে হরণ করিতে পারে, 
মন্থুর বিধানানুসারে সে মৃত্ভাদণ্ডে দণ্ডনীয় ।” মনুক্ত দও দেওয়ার 
কর্তা তুমি কিসে হইলে ? এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়াই ফেন বি 
বারংবার বলিলেন “এই সটশলা বনকাঁননশালিনী ধরিত্রী টি 
বংশীয়গণের অধিকৃত; ভরত দেই বংশের রাজা, আমরা তাহার 
অনুজ্ঞাক্রমে পাপের দও দিতে নিুক্ত | যাহাকে দণ্ড দিতে হইবে, 
তাহার সঙ্গে ক্ষাত্রয়োচিহ সঙ্দুখবুদ্ধের প্রয়োজন নাই 1” বৌ হয়, 
তিনি আর্ধাজাতির বুগ্ব-নিয়ম কিক্ন্ধায় পালন করিবার যথেষ্ট 
কারণ পান নাই। এই কার্ষা তাহার পক্ষে কতদুর ঠায়ান্ুমোদিত 
ঠিক বলা বায় না। বালী থে অপরাধে দোষী, নুগ্রীবও সেইন্ধপ 
ব্যাপারে একাস্তরূপ নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। 
সমুদ্রের তীরে অঙ্গদ বানরমণ্ডলীর নিকট বলিয়াছিলেন-_“ভো্ঠ 
ভাতার স্ত্রী মাতৃতুল্য, এই সুগ্রীব জোষ্ঠ ভ্রাতার জীবদ্ধশায়ই তাহার 
পত্ধীতে উপগত হইয়াছিল।” অর্থাৎ মায়াবীকে বধ করিবার 
জন্ত যখন বালী ধরণী-গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তখন তাহার 
মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া মুগ্রীব কিছিন্ধাপুরী ও বাঁলীর সহধশ্থিণীকে 
অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন। সেই কারণেই বোধ হয় বালী 
এত ক্ুদ্ধ হইয়াছিল। সুতরাং নৈতিক বিচারে ু ্রীব্ বালী 
ভার ন্ অভিযুক্ত হইতে পারিতেন। এই সকল অবস্থা পর্যযালোচন। 
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করিলে রামের কার্য সমর্থন করা কঠিন হয় | পড়ে। তারা টি 
বাঁলীকে রামচন্ত্রের কথা উল্লেখ করিয়া দ্বিতীয় রা সগ্রীবের 
সঙ্গে বুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, সে দিন সরলচেঙা বালী 
বলিয়াছিল--“বিশ্ববিঞ্ুতকীর্তি ধন্মাবতার রামচন্জ্র কেন কপটভাবে 
তাহাকে হত্যা করিতে চেষ্টা: পাইবেন?” এই বিশ্বাস উপযুক্ত 
পাত্রে হস্ত হয় নাই। মৃত্যুকালে বালী রামচন্ত্রকে অনেক কটুক্তি 
করিয়াছিল, বথা--“আপনি ধম্মধবভ, কিন্তু অধার্দিক, তৃণাবৃত 
কুপের ম্যায় আপনি গ্রচারক, মহাত্মা দশরথের পুত্র বলিয়া 
পরিচয় দেওয়ার যোগ্য নহেন।" বালীর এই সকল উক্তি 
বান্দীকি “ধন্ম-মংহত” বলিয়া মুখবন্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, মৃতরাং 
রামচন্দরের এই কার্য মহাকবি নিজে অনুমোদন করিয়াছিলেন 
কিনা সন্দেহ। | 

কিন্ত এ কথা নিশ্চিত বে কবন্ধরূপী দগ্থগন্ধব্ব রামচন্্রফে . 
সু্রীবের 'সঙ্গে সখা স্ স্থাপনপুব্বক সীতা উদ্ধারের চেষ্টা করিতে 

উপদেশ দিয়াছিলেন। শোক-বিহ্বল রামচন্্ সুগ্রীবের সঙ্গ লাভ 
করিয়া নিজকে ক্কভার্থ মনে করিয়া ছলেন, এ দিকে মাবার রী 
বের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর বালী কর্তৃক ভাহার ীহয়ণের বৃ্াস্ত 
টি হন। , স্ুপ্রীবকে মমছুঃখী দেখিয়া! তাহার প্রতি পঞ্জপাতী - 
হইয়! পড়া তাহার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক হইয়াছিল। একান্ত 
লোফার অবস্থায় তাহার সমস্ত অবস্থা বিচার করিয়া | বার্ধয করি- 
বার স্থবিবা ঘটেনাই। কৃত্তিবাস পণ্ডিত এই অব্যায়ের ভগিতাকর 

ও শখযাছিলেন_ 



৭৪ রামায়ণী কথা । 

“কৃত্তিবাঁস পণ্ডিতের ঘটিল বিষাদ । 
বালী বধ করি কেন করিলা প্রমাঁদ ॥” 

পরমাদ' শবের অর্থ ভ্রিঘ'। কিন্তু নৈতিক বিচারে এই বাপাঁ- 
রের রম মানিয়া লইলেও উহা স্বীকারধ্য বে, রামচরিত্রের স্বাভ, 
বিকত্ব এই ঘটনার বিশেষরূপে রক্ষিত হইয়াছে | সীভাবিরহে 
বাম বেন্ধূপ শোকার্ত হইয়াছিলেন, ভাহাতে ভিনি অন্যথাটিরণ 
করিতে সমর্থ ছিলেন না । এই ঘটনা অন্যরূপ হলে রামচন্দ্র 
আদশের বেশি সন্নিহিত ইইতেন, কিন্তু বাস্তব হইতে বদুরবন্থী 
হইয়া পড়িতেন, এবং কাবোক্ত বিষয়ের সামন্ত রক্ষিত হইত না। 
রাম বাণীর নিকট আত্ম-সমর্থনার্থ বলিয়ছিলেন, “আমি 
সগ্ীবের সঙ্গে অগ্নি সাক্ষী করিয়া মৈত্রী স্থাপন করিয়াছি, তাহার 
শত্র আমার শক্র, আমি সন্ত রক্ষা করিতে বাঁধা 1” সত্যরক্ষাই 
রামচরিত্রের বিশেষত্ব । এই দিক হইতে রামের চরিত্র আলোচনা 
করিলে বোধ হয়, তাহা এই ব্যাপারে কতক পরিমাণে সমর্থিত 
হইতে পারে। 

রামচজ্জর নিজের পরাক্রমের পরিচয় দিবার জন্য স্গ্রীবের 
সম্মঘে এক শরে সপ্ততাল ভেদ করেন। কিন্তু যখন মনে হয়, 
তিনি বৃক্ষান্রাল হইতে ভ্রাতার সঙ্গে মন্নযুদ্ধে নিযুক্ত বালীর প্রতি 
গুণ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া তাহার বধ সাধন করেন, তখন 
সেই সকল পরাক্রম প্রদর্শনের কোন আবশ্তকই ছিল ন! বলিয়া 
মনে হয়। ।. নড 48 ক ৪ ওক 

খ্বষানূক পর্বতের গুহ! ভেদ করিয়া ছুর্গম শৈলসঙ্কুল প্রদেশে 



রামচন। ৭৫ 
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বালীর রাঙা রচিত হ হইয়া ছিগ। সেই স্থানে স্থগ্রীব বিজয়মাল্য 
কণ্ঠে পরিয়া সিংহাসনাভিষিক্ষ হইলেন । মাল্যবান্ পর্ধভের 
নাতিদুরে চিত্রকাননা কিছিন্ধার গীঠিবা দত্রনির্ধোষ শ্রু 5 হইাতেছিল; 
রামচন্দ্র মালাবান্ পব্দে ভ্রাভার সঙ্গে বাস করিয়া তাহা শুনিতে 
পাইতেন। কিক্দিদ্কানগরীতে সাদরে আমন্ত্রিত হইয়াও তিনি 
পুৰাতে প্রবেশ করেন নাই, বনবান-প্রঠিজ্ঞ! পালন করিয়! পর্ঝন্ে 
বাস করিতেছিলেন। রামচন্ছের চক্ষে দিন্রার নিদ্রা ছিল 
না, উদিত শশিলেখ। দেখিয়া বিধুমুখীকে স্মরণ করিয় আকুল 
হহাতেন-- 

"উদয়াভুদিতং দৃ্। শশাঙ্কং স বিশেষতঃ । 
আবিষেশ ন তং নিজ) নিশাছ শয়ন গতম্ ৪ 

“চজ্রোদয় দেখিয়া রাত্রিকালে শয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি 
নিত্রা-্খ লাঁভ করিতে পারিতেন ন11” সন্ধাকাল যেন চন্দন- 
চচ্চিত হইয়া পর্বতের উদ্ধে শোভা পাইত। খন বর্মাকাল, 

অবিরল জলধারা দর্শনে রাম মনে করিভেন, তাহার বিরহে সীত। 
অশ্রত্ভাগ করিতেছেন; নীল মেখে ক্দরমাণ বিদ্যুৎ দেখিয়া 
রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ চিত্র তাহার স্বৃতিপথে জাগরিত হইত | 
মালাবান্ গিরিতে বর্ধাঞ্চকুর গুভাগনে দৃশ্ঠাবলী এক . নবী ধারণ 
করিল। মেঘমাল! অস্বর আবৃত করিয়া কচিৎ কচিৎ গুরু গম্ভীর 
শব্ধ করিত, কচিৎ বিচ্ছিন্ন মেঘপংক্তিমণ্ডিত শৈপশূঙ্গ ধ্যানমন্ন 
ঘোগীর স্তার় শোভা পাইত, কখনও বিপুল নীলান্বরে মেঘ-সমূহ 

যেন বিশ্বাম করিতে করিতে ধীরে ধীরে যাইত | নবশালিধান্তাব 5 



৬ ধু কথা৷ 

বিচিত্র ধনীর ও যা চি -দেহের স্তাঁয় প্রকাশিত 
হইত| নবাঘু-ধারাহত-কেশরপন্মদল পরিত্যাগ করিয়া সকেশর 
কদম্বপুষ্পের লোভে ভ্রমরগুলি উড়িতেছিল। এই বর্ধ 
খতুতে-_ 

| “প্রবািনো যাস্তি নরাঃ হ্বদেশান্।” 

প্রবাসী বাক্তিরা স্বদেশে গমন করেন। বর্ষায় রামচন্জের সীতা- 
শোক দিগুণত হইল? বর্ধার চারিটি মা» তাহার নিকট শত 
বত্সরের সায় দীর্ঘ গ্রতীয়মান হইল, সীতাশোকে এই সময় তিনি 
অতি কষ্টে অভিবাহিত করিলেন-_ 

পচত্ব'ঝে। বার্ষিক! মাসা গতা বর্শতোপমাঃ 1৮ 

এন আকাশ শরদাগমে প্রসন্ন হইয়া উঠিল, বলাকা-সমূহ উড়িয়া 
গেল, মপ্তচ্ছদ তরুর শাখায় শাখায় পুষ্প বিকাশ পাইল; মেঘ, 
ময্ুর, হস্তিযুখ এবং প্রবণ সমুহের গদগদ ধ্বনি সহস! প্রশাস্ত 
হইল, লীলোৎ্পলাভ মেঘ-রাজিতে আকাশ আর শ্থামীককৃত হইয়া 
রহিল না, শুভ শরদাগমে নদীকুলের পুলিনরাশি শনৈঃ শনৈঃ 
জাগিয়া উঠিল। বাপীভীরে, কাননে এবং নদীতটে রামচন্ত্র 
ঘুরিযা মৃগশীবাক্ষীকে ম্মরণ করিতে লাগিলেন, তাহাকে ছাড়া 
কোথাও তিনি সুখলাঁভ করিতে পারিলেন,না।" 

“মঞ়্াংসি সঠিতো বাপীঃ কামনাদি' বানি চ। 
তাং বিনা সৃষগশাবাক্ীং চরনাদ। হখং লড়ে” 

প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্ষোর প্রতি স্তরে স্তরে তিনি বিরহকাত্রতার 
নক নিনিরা ক কত না আক্ষেপ করিলেন। চাতক যেরূপ স্বব্গা- 



রান নপব 
১. রস লা 

পিসি পিসি শিট? পির রা 

মিপের নিকট কাতরকষঠে ররিদুরা ান্ঞাক করে, তিমি সেইরূপ 
বাগ্র হইয়া সীতা দর্শন কামনা করিতে লাগিলেন,-- 

| শবিহ্গ ইব সারজঃ নলিলং আ্রিগশেশ্বরৎ 1 

সলিলাশয় সমূহে চক্রবাকগণ ক্রীড়া করিতে প্রবৃনত, ভীরভূমিতে 
অসন, সপ্ধুপর্ণ ও কোবিদার পু প্রশ্দুটিত। রামচন্দ্র বলিলেন-- 
শরৎ খাত উপস্থিত, বর্ষা অতি্কাস্তে নদীসমূহ বিনার্ণ হইলে শীত | 
উদ্ধারের উদ্যোগ ঝুরিবে বলিয়া সুত্রীব প্রতিশ্রুত । এখন 
উদ্যোগের সময় উপস্থি, কিন্তু তাঁহার কোন অনুষ্ঠানই ৃষ্ 
হইতেছে না। আমি প্রিয়াবিহীন, ছুহখার্ত ও হৃতরাগা, স্ুগীব 
আমাকে ক্কপা করিতেছে ন!। আমি অনাথ, রাজাভর&, গ্রবাপী, 
দান প্রার্থী--এই অবস্থার স্শ্রীবের শরণাপন্ন হইয়াছি, সুগীব 
এজন আমাকে উপেক্ষা করিতেছে । তাহার কার্ধা উদ্ধার করিয়া 
লইয়া মূর্খ এখন গ্রামা সুখাসক্ত হইয়া রহিয়াছে । ক্ষণ, তুমি 
ভাহার নিকট যাও, পুন মে কি আধার বাপাগির প্রভায় 
কিক্ষিন্ধা আলোকিত" দেখে চার ?" 

"ন স সঙ্কুচিত পন্থা যেন বালী হতে গতত।৮ 

“যে পথে বালী হত হয়! গমন করিয়াছে, সেই প্থ সনকুচিত 
হয় নাই? তাহাকে বদিও, সে মেন সনরাহথসারে কার্ধা করে, 
এবং বালীর পথে যেন "তাহাকে না যাইতে হয়” এই বথা 

_ধলিয়া তিনি লক্ষণকে পুনরায় বলিলেন, "সুগ্রীবের গ্রীতিকর বা 
বলিও, রূক্ষ কথা পরিহার করিও ।” | 

সতী বথার্থই গ্রামযনুখাসস্ত হইয়া ভার, গম! ও অপরাপর 
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ললমাবুপরিবৃত হইয়াছিল, নদবিষ্বলিতা ঠা ও পামারণনেরে 
দিনের ম্যায় রাত্রি এবং রা হায় দিন যাপন করিতেছিল, এমন 
কি লঙ্গণের ভীষণ জ্যানিনাদ ও বাঁনরগণের কোলাহল শ্রথমনঃ 
তাহার কর্ণপথেই প্রবেশ করে নাই। শেষে অঙ্গদকর্তৃক সমস্ত 
অবস্থা পরিজ্ঞাত ইইয়া স্গ্রীৰ বলিল, “আমি ত কোন কুবাবহার 
করি নাই, তবে রামের ভাতা লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন ? 
আমি লক্ষণ কিন্বা রামকে কিছুমাত্র ভয়,করি না,_-ভবে বন্ধ 
বিচ্ছেদের আশঙ্কা করি মাত্র ।-- 

“সর্বপ| হকরং মিত্ং ছুক্ধরং প্রতিপালনম্।” 

.মিত্রনথ সর্বত্রই সুলভ, মিত্রত্ব রক্ষা করাই কঠিন।” কিন্তু হনুমান 
থগ্রীবকে তাহার অপরান বুঝাইয়। দিল--শ্তাঁন সপ্রচ্ছদ-তর 

_ পুত ও পল্পবিত হইয়! উঠিষাছে, নির্মল আকাশ হইতে বলাকা 
উ্ড়য়া গিয়াছে, সুতরাং শুত শরখ্কাল সমাগত। এই শরতৎকালে 
্গ্রীব রামের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রত, “এখন অপরাধ স্বীকার 
করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া লক্ষণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুন।” 
্প্রীব ক্রমে স্বীয় বিপজ্জনক অবস্থা উপলব্ধি কর্রলেন, এবং 
লক্ষণের সনদুখেস্থীয় কণ্ঠাবলম্বী বিচিত্র ক্রীড়ামালা ছেদন করিয়া 
অন্তঃপুর হইতে বিদায় লইলেন এবং তীহার বিশাল রাজোর 
সমস্ত প্র্জামওলীর মব্যে এই আদেশ প্রচীর করিয়া দিলেন-- 

"জহে(তিদ্শভিধে চ নাগচ্ছন্তি মমাজয়]। 
খ্যাত ছুরাক্মানো রাজশ!সনমূষ কা; ।* 

“যে সকল ছুরাত্ম মীর আজ্তায় দশদিনের মধ্যে রাজধানীতে 
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উপস্থিত না হইবে, নেই সকল শাসন, লজ্যনকারিগণের উপর 
হভার আদেশ প্রদত্ত হইবে ।” | ্ 

সুগ্রীবের দ্বারা নিথুক্ত বানরগণ তন্ন তয় করিয়া নানা দিগেশ 
খাজিয়া সীভার কৌন সন্ধানই করিতে পারিল না। হনুমান 
বিশাল সমুদ্র উভতীর্ণ হইয়া লঙ্কা গ্রবেশপুর্ধক সীতাকে দেখিয়! 
আমিল। 

সীতা-প্রদ্ত অভিজ্ঞানু'মণি লইয়া হন্তমান গ্রন্থাবর্তন করিল। 
এই আননা-সংবাদ শোক-বিহবল রামচন্দ্রকে মহাকবি সহসা 
শুনান নাই। হনুমান সীতার সংবাদ লইয়। সমুদ্রকুলে তৎ- 
গ্রত্যাগমন-আশ্বাঘ্িত বানরমগ্ডনীর নিকট উপস্থিত হইল। 
হাহাৰা এই ক পাইয়া হাট হইল, কিন্ত একবারে এখনই রাম- 
উজ্জরের নিকটে গেল না। ভাহার! দলবদ্ধ হইয়া নুগ্রীবের বিশাল 
মধুবনে প্রবেশ করিল। এই মধুবন কিদ্ছিন্ধণাধিপের বিশেষ আদেশ 
ভিন্ন অপ্রবেশ্ত ছিল। সেই বনে দধিমুখ নামক একজন প্রহরী 
নিযুক্ত ছিল। সীভার সংবাদ-লাভে পুলকিত বানরধুখ সেই 
মধুবনে প্রবেশ করিল। দ'পমুখ তাহাদিগকে বারণ করিল, কিন্ত 
সে আননের সময় ভাহারা কেন নিষেধ মান্ত করিবে? তাহারা 
মধুতরুর ডাল ভায়া বনের শ। নষ্ট করিয়া পর্ম্যাপ্ত পরিমাণে | 
মধুপান করিতে লাগিল । "দধিমুখ মগত। বলপুর্ধক তাহাদিগকে 
তাড়াইয়। দিতে চেষ্টা পাইল । দরধিমুখের এই বাবহারে তাহারা 
একত্র হইয়া হাহাকে “ভ্রকুটিং দর্শয়স্তি হি” ভ্রকুটি দেখাইতে 
লাগিল! তৎপর দর্ধমুখের বলপ্রযোগ চেষ্টার ফলে তাহারা 

০০০ 
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ভুটিয়! দধিমুখকে-বিশেষরূপ হার করিল। দবিমুখ অশরসুখে 
টস নিকট নালিশ করিতে গেল। ইতাবসরে যুক্ত মধুবনে 

ধু ও যৌবনোন্মত্ত তত বানরমূখ__ 
৬, ফেচিৎ, প্রণমন্তরি কেচিৎ, পঠভি কেচিৎ, প্রচরস্তি কেচিৎ।” 
হ গাহিতে লাগিল, কেহ প্রণাম করিতে লা? গল, কেহ পাঠ 

রা লাগিল, কেহ প্রচার করিতে লাগিল,-এই ভাবে 
| আনন্োথসব আরম্ভ করিয়া দিল । 

স্ত্রীব রাম লক্ষণের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন । দধিমুখ সেই 
স্থানে উপস্থিত হইয়া বানরাধিপতির পদ ধরিয়া কী? দতে আরস্ত 
করিল। তিনি অভয় ? (দয়া তাহার এই শোকের কারণ ভিজ্ঞানা 
বরাতে সে সমস্ত কথা জ্ঞাপন করিল। স্তুগ্রীৰ বলিলেন, “সীত- 
শ্বেষণতত্পর বানর অম্ত্রাদা নিতাস্ত্ হতাশ ও ছখোর্ত হইয়া দিন 
যাপন করিতেছে । তাহাদের অবন্মীৎ এ ভাবাস্তর কেন? তাহারা 
অবশ্য কোন হখ-সংবাদ পাইয়াছে, হয় ত সীতার খোঁজ করিয়া 
আ'সয়াছে।” সহসা এই সুখের পৃর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া রাঁমচন্ 

বিশ্দুমাত্র অমৃত পানে তৃষাতুর বেরুপ আরও পাইবার জন্ত ব্াকুল 
ইইয়া উঠে, তেমনই আগ্রহাসি হ হইয়া উঠিলেন, সুত্রীবোক্ত এই 
কণহুখ-বাণী তাহাকে সীতার সংবাদ প্রাপ্তর ভন্ত প্রস্তুত করিল। 
উপরে ঈরীবের আজ্জাক্রমে বানর সকল সেই স্থানে জা 
মন করিল। হ্থমান রামচন্ছের নিকট অভিজ্ঞীনমণি দ্যা সীতা 
অবস্থা! বর্ণন করিল-- | | 

“জধংশযা। বিবর্ণাঙ্গী গনী হন 
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পীর মুন্তিকা-শব্যা, অঙ্গ বিবর্ণ হ্াছে, শনি শীত- রষ্ 

পদিনীর মত হইয়া! গিয়াছেন। রাম সেই মণি বক্ষে ধারণ করিয়া 

বাকের হ্যায় কাঁদিতে লাগিলেন, সেই মণির স্পর্শে যেন সীতার 

অ্গস্পর্শের সুখ অনুভব করিলেন, সুগীবকে বলিলেন, প্বস- 

দর্শন যেরূপ ধরেনর পয়ঃ আপন! আপনি ক্ষরিত হয়, এই মণির 
দর্শনে আমীর হদর সেইনপ প্লেহাতুর হইয়াছে” পুনঃ পুনঃ 

হন্থুমানকে ভিদ্ঞাঘ। কষ্িতে গামিবেন-_* আমার ভাষিনী মধুর 
কে বি কণ্ঠিাছেন। তাহ! বল) রোগী দেক্প উষধে জীবন 
পার, সীভার কথায় আদার সেইরূপ হয়. 

“ছুঃখ!'ৎ দুংপতরং প্রাপা কথং জীধতি জানকী ।” 

ছুখে হইচে অপিকৃহর দুঃখে পড়িরা স নীতা কেমন করিয়া জীবন 

ধারণ করিতেছেন ?” এ 

হনুমানের নিকট সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া রামচন্ত্র বন্ি- 

লেন, «এই অপূর্বা শ্রখাবহ সংবাদ প্রদানের প্রন্তদানে আমি 
কি দিব, আমার কি আছে ? আমার একদাত্র আয়ন্ত পুরঙ্গার 
ভোমাকে আলিঙ্গন দান” এই কুলিয়া সাঙ্রনেত্রে রামচন্দ্র ভাঙাকে 

আকিঙগন করিলেন। | | | 

কিন্ত হ্থমান লঙ্কাপুরীর নে বর্ণনা! প্রদান করিল, তাহ! 

আশঙ্কা-ডনক 1 বিশাল লঙ্কাপুনীর চারিদিক ঘিরিয়া বিমীনম্পর্শী 

গ্রাচীর,_শাহার চারিটি সুদৃঢ় কপাট, সেইখা নে-নানা প্রকার 
শ্বন্ত্রনির্শিত অন্ত্রাদি রঙক্ষিত। সেই প্রাচীর পার হইলে, ত 

পরিখা,__ হাতে নক যা বিরাঙ্ চিক নেশার 
৬ 
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খার উপর চারিটি বস্্নিশ্মিত সেতু । গ্রতিপক্দীয় সৈন্য দে 
সেতুর উপরে আরোহণ করিলে বন্জুবলে তাহারা পরিখা নিক্ষপ্ 
হইয়া থাকে। স্ত্রকৌশলে সেই সকল সে ইচ্ছান্ুারে উত্তো- 
লিত হইতে পারে,_-একটা সেতু অতি বিশাল, তাহার বহ-সংখাক 
সদৃট ভিন্ত স্বর্মমণ্ডিত। ত্রিকৃট পর্বতের উপরে অবস্থিত লঙ্কা, 
পুরী দেবতাদিগেরও অগম্য। শত শত বিকৃতমুখ, পিঙ্গলকেশ, 
শেল ও শৃলধারী রাক্ষস সৈষ্ঠ সেই বিছাট গ্রাচীর ও পরিখার 
প্রবেশপথ রক্ষা করিতেছে । তৎপর াপুরীর বীরগণের পরী- 
ক্রম,তাহাদের কেহ এরাবতের দকত্তোৎপাউটন করিয়াছে, কেহ 
নমপুরী অবরোধ করিয়া ঘমরাঁজকে শাসন করিয়াছে । এই 
বিশাল, ছুরধিগম্য লঙ্কাপুরী হইতে সীতাকে উদ্ধার করিতে হইবে । 
শক্রপক্ষ তাহাদের আগমনের পুর্বাভাষ প্রাপ্ত হইয়া সাবধান 
হইয়াছে। ামচন্্ সুগ্রীবের সমস্ত সৈন্ঘমহ পান্ধভাগথে সমুত্রের 

. উপকৃলবর্থী হইতে লাগিলেন। পথে ভ্রমরাজি অপর্যাপ্ত পু্প ও 
ফলপন্তারে সমৃদ্ধ। কিন্তু রাম সৈন্যদিগকে সাবধান করিয়া 
দিলেন, পরীক্ষ। না করিয়া যেন কেছ কোন ফলের আস্থাদ গ্রহণ 
না করে, 'ক জানি যদি রাবণের গুপ্তচরগণ পৃর্ধেই ভাহা বিষাক্ত 
করয়া থাকে । এই সময়ে জোস্ঠ ভ্রাত। কর্তৃক অপমানিত বিভীষণ 
আপিয়৷ রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। তাঁহাকে গ্রহণ করা 
সঘপ্ধে অধিকাংশেরই নানা আশঙ্কাজনিত অমত প্রকাশিত, 
হইল, বিশেষতঃ অজ্ঞা ভার শত্রপক্ষীয়কে স্তী় শিবিরে গ্বান 
দেওয়া সম্বন্ধে সগ্রীব নিতাত্তই প্রতিবাদ করিলেন, কিন্ত 
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রামচন্ত্র কোন ক্রমেই : শরণাগতকে ্রভাখান করিতে সম্মত 
হইলেন না । 

সমুদ্রের উপকূলবর্তী হইয়া বিশাল সৈম্ত অনীম জলরাঁশির 
অনন্ত গ্রসারিত ক্রীড়া লক্ষা করিন। কোথায়ও জল্রাশি ফেন- 
রাজিবিরাভিত ওঠে কি উৎকট অক হান্ত করিভেছে,_কোথায়ও 
প্রকাণ্ড উন্মি সহকারে কি উদগ্র নৃহা করিতেছে? ভিমি, 
তিমিষ্িল প্রস্থতি জঁলামুরগণের চি উহ গাড়রূপে 
আবগ্তিত +--বাধুদ্ধার। উদ, 5 হহয়। বিপুল সলিলবক্ষ যেন আকা. 
শকে প্রগতি পরিরন্তণ করি আছে । অনস্ত সমুদ্র একমাত্র 

রো সং টা উপমা আছে, নেই উপন! আকাশ, এবং আকাশের উপমা সমুদ্র । 
উভয়েই বাযু কতৃক আলোড়িত হয়া অনন্তুকাপ দিগন্তবিশত 

শবে কি মন্ত্র সান করিতেছে, তে উদ্মি আকাশের মেঘ, 

সমুদ্রের মুক্তা, আকাশের ভারা কে গণিয়। শেষ করিবে ? সমুদ্র 
আকাশে মিশিরাছে, অবকাশ মমুদ্ধে মিশিয়াছে। অনস্তকাল 

হইতে আকাশ ও সনু দিঘবূগণ্র অঞ্চল আশ্রয় করিয়া বেন 

পরস্পরের নন্দ ঘনীভৃত মংস্পন লাভের চেষ্টা করিহেছে। এই 

বিপুল সমুহ অগার হলদশ নক্র কুনতা'রাদির নিকেহন | উ্শি- 

গণের সঙ্গে ঝন্ধার অনস্ত,ক্ষেত& বেন প্রলাপ কথোপকথন চলি” 

তেছে! যৌন বিশ্য়ে হীরে কীড়াইয়া অসংখা অত্রীবসৈন্ 

ভীভচক্ষে এই অসীম জলরাশি দর্শন করিতে লাগিল, ইহা উত্তীর্ণ 

হইবে কিন্ধপে? | 

রামচন্জু স্বীয় পরিঘসস্কাশ দক্ষিণ বাহু তাহার উপাঁধান করি- 



৮৪ রামায়ণী কথা । 

লেন।' যে বাহু একদা সুগন্ধি চন্দন ও বিবিধ অঙ্গরাগে সেবিত 
হইত, যে বাছু চর্মাচ্ছাদনশোভী সুকোমল শব্যার থাকিতে 
অভান্ত,-াহা অনন্য-সহায়া সীতার বিশ্রস্ত আলাপ ও নিদ্রার 
চিরবিশ্বস্ত উপাধান, যাহা শক্রগণ্রে দর্পহারী ও সুহ্বদগণের চির- 
আনন্দ ও অবলগ্ষন, যাহা সহত গোদানের পুণো পবিত্র, সেই 
মহাবাহছ-মূলে শির রণ করিয়া কুশশানে রামচন্ত্র তিন রাত্রিতিন 
দিন অনশনব্রত অবনশ্বন করিয়া মৌনভাঁবে ঘাপন করেন, 

“আদা মে মরণং বাপি তরণং সাগরস্ত বা।” 

'আজ আমি সমুদ্র উত্তীর্ণ হইব, নতুবা প্রাণ বিসর্জন দিব,” 
এই হপস্তা করিয়া সেতুবদ্ধনোদ্ধেস্তে সনদে উপাসনা করেন 
রানারণে বর্ণিত আছে, সমুদদ এই তগন্তারও ভীহাকে দর্শন না 
দেওয়াতে রামচন্দ্র ধনু লইয়া! সাগরকে শাসন করিতে উদাত হন, 
তাহার বিরাট ধনু নিঃসৃত অহ্জ শরভালে শতাশুক্তিকাপর্ণ 
ম্নশৈলমালারৃহ মহাসযুদ্র বাথিত ও কম্পিত হইয়া উঠিলেন। 
তখন গঙ্গা, সিদ্ধ প্রতি নদীনদপরিবৃত রক্তমালাস্বরপর, কিরীট- 
চ্টাদীপ্ত শুভকুণডল সমুদ্র কতাগ্ুলি হয়! তাহার নিকট উপস্থিত 
হন, এবং সেতু-বন্ধের উপায় বলিয়! দেন। . 

বিশান মমুরব্াপী বিশীল*মেড নির্মিত হইল। সেতু বক্র 
নাহয় এই জন্ত সৈশ্ঘগণের কেহ সুত্র ধরিযা, কেহ বা! মনন 
ধরিয়া দণ্ডায়মান থাকিত। শিলা ও বৃক্ষ গ্রভৃতি উপাদানে নীল 
অল্প সময়ে এই সেতু গঠন সম্পন্ন করেন। সেতু রচিত হইলে 
রাঁমচজ্জ সসৈন্য লঙ্কাপুরীতে পরবে হইয়া সীভার জন্য ব্যাকুল 

সকাল পা রা পপি পা পাপা পপি সন পর সিলিকা সস বক পক ০ ৯ পস্বিগল 
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হইর| পড়েন । “বে বায়ু তাহাকে স্পশ করিতেছ তাহা আমাকে 

স্পর্শ করিয। পবিত্র কর 7 বে চন্দ্র আম দেখিতেছি, তিনিও হয় ত 
সেই ট্রে গ্রতি অঞ্নসিন্ত দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া উন্মাদিনী হইতেছেন-- 

প্রাজিন্দিবং শবীরং ছে হাতে মদনাগ্রিনা |” 

দিন রাত্র আম তাহার বিরহের অগ্রিতে দগ্ধ হইতেছি। 

“কদ] হুচারদন্টোঠং তন] পদ্মমিবাননমূ। 

ঈষহুননমা প্ঠা রর র্সা উন 

“কবে তাহার সুচান্ধ দন্ত ও অধরবুগ্ম, তাহার পণ্য তুলা 

সুন্দর মুখ, ঈবখ উতর করিস! দেখি [ব,--রোগীর পক্ষে উষধের 
নায় দে দন আমাকে পর্ন শাস্তি দান করিবে” 

ইহার পরে ঘুদ্ধ আরব হইল। রাবনের মন্ত্রগণ তাহাকে 

নানাবধপ পরান দিল; এক জন বলিল “এক দল রাক্ষসসৈন্য 
মন্ুষাসৈনোর বেশ দারণপুর্দক রামচন্ত্রের নিকট ধাইয়। বপুক, 

“ভরত আপনার সাহাযণর্থে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন” এই 

ভাবে তাহারা কামমৈনোর মধো প্রবিষ্ট হইয়া অনায়াসে তাহা- 
দিগের বিনাশ দাদন করিতে পারিবে । রাবণ স্গ্রীবকে সসৈন্য 
রামের পক্ষ হইতে বিচাত করির! স্বীয় পক্ষতুক্ত করিবার জন্য 
অনেক গুকার গরলোভন প্রদর্শন করিয়াছিল, বল! বাহুল্য তাহার 

এই উদ্দেশ সিদ্ধ হয় নাই। রাবণের নিবুক্ধ গুধচরগণ নানারপ 

: ছয়মবেশ ধারপুর্বক রামচান্দ্ের সৈনাসংখ্যা ও ব্যহপ্রণালী দেখিয়া 
যাইতে লাগিল। তাহারা ধৃত হইলে বানরগণ তাহাদিগকে প্রহার 

করিতে থাকিভ, কিন্ত রামচন্দ্র তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতেন। 



৮৬ রামায়ণী কথা । পাপপিপপপি০৬৮ ৬৮০ 2 গরীব ও বিভীষণ ভাহাদিগকে হস করিবার পরামর্শ দিতেন-_ হিহার দুত নহে, ইহারা গুপ্ত চর, সুতরাং ইহারা দ্ধনিয়মান্থ- সারে বধা)” কিন্তু রামচন্ত্ তাহাদের কথ শুনিন্েন না, শরণাপন্ন হইলে অমনি তাহাদিগকে দুক্ত করিয়া দিতে আদেশ করিতেন। 
এক জন গুপ্তচর এই ভাবে দণ্ডের জনা তাহার নিকট আনীত হইয়া শরণাপন্ন হলে তিনি বপয়াছিলেন--ততুঘি আমাদিগের 
সৈনাসংখা! ভাল করিধ়। দেখিয়! হা, চোষার গরভু যে উদ্দেশে 
তোমাকে পাঁগইরাছেন, আদি তাহার সাহা করিতেছি, তুমি আমার বাহসংস্থান ও ছিল্লাদি বাহ! 'ক্ছু আছ্ছে, দেখিরা বাও, যদি নিজে সব বুঝাতে ন! পার, আদার অস্থভ্ঞাক্রম বিভীষণ তোমাকে সকলই দেখাইবে |” রাঁমচন্জ এইরূপ নীতি অবলম্বন 
করিয়া ধর্ধযুদ্ধে রাক্ষমগণঃক নিহত করিয়াছিলেন | একদিনকার উতৎ্কট ঘুদ্ধে রাবণ একাস্ত তত্র ইইয়া পড়িরাছিল ; রাক্ষসাবি- পতি লক্মণকে বিধবস্ত ও রামের বহু সৈষ্ নষ্ট করিয়! অবশেষে রাঁমচন্জ কতৃক পরাস্ত হইলেন। তাহার কিরীট কর্ডিত হইয়া মৃত্তিকায় পড়িয়াছিল, তীহার নত্তকোদ্ধ ধৃত হেমচ্ছত্র শীণ, শলাকা হইয়া বিধ্বস্ত হইয়াছিল, রামচঞ্জের বাণদিগ্বাঙ্গ হইয়া রাবণ পলাইবার পন্থা প্রাপ্ত হন নাই, এমন সময় রামচন্দ্র তাহাকে বলিলেন,-“রাক্ষদ, তুমি আমার বহু সৈ্ন নষ্ট করিয়া যুদ্ধ একাত্ত পরিশ্রাত্ত হইয়াছ। আ'ম পরিশ্রাস্ত শক্র পীড়ন করিতে ইচ্ছা করি না, তুমি অদা ?জনীতে গৃহ প্রত্যাবর্তন করিয়া বিশ্রাম লাভ কর, কল্য সবল হইয়া আদিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও ।” 

শা পাস্পীন্পা পাস সিএ 
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লক্ষণ রাবণের শেলে তব রামের ৷ লৈশগণের মধো কেহ 
সেই হৃদয়ভেদী শেল উঠাইতে সাহসী হ হইল মা,-_পাঁছে সেই 
চেষ্টার লক্ষণ গ্রীণচ্যাগ করেন। রাঁমচঙ্গ গলদশ্র নেত্রে সেই 
শেল উঠাইয়। ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এবং মুমুযু লক্ষণকে বক্ষে 
রাখিয়া তীহাকে শত্রতস্ত হইতে রক্ষা করিতে ও লাগিলেন। সে 
সশয়ে রাবণের শরনিকরে তাহার পৃ্ঠটদেশ ছিন্ন হইয়া যাইতেছিল, 
শ্বাতবব্সল হতপ্রহি দুষ্টগা 5ও করেন নাই | 

ইন্্রভিতকর্তৃক মাঁয়। সীঠার কর্তনসংবাদ শুনিয়া রামচন্জু 
সংজ্ঞাশৃন্ত হই পড়িপাছিলেন | তখন সৈন্ঠগৎ [ণ তাহাকে ঘিরিয়া 
পন্য ও ইন্দীবর গন্ধী শলিপ্ধললসারাদ্বারা তাজার টৈঠন সম্পাদনের 
চেষ্টা পাইভেছিল, তিনি চক্ষুকন্দীলন করিয়। শুনি নকেন, বিভীষণ 
বলিতেছেন “এ সীহা মারাসী ভ,--প্রকৃত নে, সীতা 1 অশোক 
বনে হস্থ আছেন রাম ইহা শুনিয়া বলিলেন, “তুমি কি 
বলিতেছ তাহা আমার ম নস্তদে প্রবেশ করিতেছে না, আমি 
কিছুই বুঝিলাম না, তুমি আবার বঙ্গ শোক-মুহামান রামের 
ই মৌন অথচ করুণ রষ্থটি বড় শর্ধম্পর্শী । 
ভীষণ বুদ্ধে দুর্দান্ত রাক্ষবগণ একে একে প্রাণতাগ করিল। 
টা ব্রিশিরা, নরান্তক, দেবান্তক, মহাপার্খ মহোদর, আঅক- 

ন, কুস্তকর্ণ, ইন্রজিৎ প্রহ্থতি মহারধিগণ সমরাঙ্গণে পতিত 
চিলি বাররামচন্্র ইন্জুভিতের প্রচ্ছন্ন যুদ্ধে পরাস্ত নি 
ছিলেন, কিন্তু দৈব বলে অব্যাহন্তি লাভ করেন। এই যুদ্ধে 
রাক্ষগণ কোন বিনয়হৃচক কথা রাঁমচন্্রকে বলে নাই, 



৮৮ রামায়ণী কথা । 
সস রগ 

সকল ভাক্তর কথ! কৃভবাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিক্কভ প্রচলিত 
রামায়ণে স্থান পাইয়াছে, তাহা মূল কাব্যে নাই। ভীষণ বুদ্ধ" 
ক্ষেত্র যে কিনূপে ভক্তির তীর্থবামে পরত হইতে পারে, অস্ত্রদয় 
রণক্ষেত্র বে অশ্রময় হইয়া উঠিতে পারে, ইহা কাবা-জগতের 
এক অপামান্ত প্রহলকার মত বোধ হয়, তাহা আমরা শুধু 
বাঙ্গালা ও হিন্দী রামায়ণে পাইতেছি | 

রামরাবণয়োধুদ্ধং রামরাবণয়ে|কিধ ।” 

রাম রাধণের বুদ্ধ রাম রাবণের বুদ্ধেরহ মত, তাহার অন্ত 
উপমা হইতে পারে না। রাবণের সঙ্গে শেষ যুদ্ধ অতি ভীষণ; 
উভয়ের করাল জাানিংক্কত বাণজ্যোতিতে দিত্মগুল আলোকিত 
হইয়া গেল। দিপ্ধধূ-গণের মুক্ত কেশকলাপে বাণাগ্রির 'দীপ্তি 
প্রতিভাত হইতে লাগিল এবং অনু দ্বৈরথ যুদ্ধে ধরিত্রী বারংবার 
কম্পিতা হইলেন। কোনরূপেই রাবণকে বিনষ্ট করিতে না 
পারিয়া রামচন্দ্র ক্ণকাঁল চিত্র-পটের স্টায় নিষ্পন্দ হইয় 1 রহিলেন। 
অগন্ত্যধষির উপদেশানুদারে রামচন্ত্র এই সময় হুর্যযদেবের স্তব- 
সচক মন্ত্র ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন__“হে তমোদ্স, হে হিমন্্, 
হে শক্রস্স। হে জ্যোতিপ্তি, হে লোকসাক্ষি, হে ব্যোমনাথ,” 
এইক্সপ ভাবে মন্ত্রজপ করিতে করিতে সহস! তাঁহার দেহ হইতে 
নব-শক্তি ও তেজ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল; এইবার রাবণের 
আয ফুরাইল। 

. স্লাবণ-বধ সম্পাদিত হইল। যে রামচন সীতার জন্ক শরতদিন 
উদ্তপ্রার ছিলেন, রাবণ বিনাশের পর তীঁছার সেই ব্াকুণতা 
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ধেন সহসা হাস পাইল । ভীহারজী ্ীত ৫ প্র নোচাস স্মরণ করিয়া 
মনে হয় যেন রাবণববের পরে হিনি অশে।কবনে ডুটিয়া যাইয়া 
পুঘচন্ত্রনিভানন। সীতা-ক দেখিয়া জুড়াইবেন | কিন্তু সহসা একটি 
শান্ত অচঞ্চল ভাব পারগ্রহ কারয়া তিনি আমাদিগকে চমত্কৃত 
ক'রয়। [দচ্চেছেন। ভিন রাবণের অৎকারের জন্ত বিভীষণকে 
ত্বরান্বিত হইতে উপদেশ দিছেন, টন্দন ও অগুক কানে রাক্গসাধ- 
পতির দেহ ভন্মাভুভ হুইণ | রাম বিভীষণকে রাজ-দিংহাসনে 
অভিষিক্ত করিলেন | এহ এমন্ত অনুটানের পরে, হন্ুমানকে 
অশোক বনে পাঠাহয়। দিলেন তাহাকে আবার ভন নহে: 
তিনি রাবণকে রঃ কিয় সনৈন্ঠে কুশলে আছেন, এই সংবাদ 

দেওয়ার ভন্য | হনুমানুক বছিয়। দিলেন, রাক্ষসরাজ বিভীষাণের 
অন্থমতি লইয়। যেন দে অশাক বনে প্রবেশ করে। 

হনুমান এই শুভ সংখাদ গ্রদান করিলে সা হর্ষে চ্ছাসে 
কিছুকাল কোন নি বন৬ পারেন নাই। তীহার ছুটি 
পদ্মপলাশস্ুন্দ্র চক্ষু অধনবগ উচ্ছৃনিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং 
তাহার শোকপাু॥ উপবাদরূশ হুখখানি এক নবস্ীতে শোভিত 

হইয়াছিল। হন্ুখান খন বর্ণ, “আপনার কি কিছু বলিবার 
নাই?” তখন রত ডনকছুহত! বলিলেন, “পৃথিবীতে এমন 
কোন ধন রহ নাই, ধা দান করিয়া আমি এই গুত সংবাদের 
আনন বুঝাইতে পারি ।” দে কল বাক্ষপী সীতাকে নানারপ 
যন্ত্রণা দিয়া ছল, হনুনান তাহাদিগকে নিধন করিতে উদ্যত হইলে 
সীতা তাহাকে বারণ করিলেন--ইহাদের প্রভুর নিয়োগে ইহারা! 
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আমাকে যে নি হি ভজ্জন্য ইহা দণ্ড নহে 1” বিদাষ- 
কালে সীহ! হঙ্টুমীনকে দিরা বলিয়া! পাঠাইলেন,-_নিসি স্বাসীর 
পূর্চঠজানন দেখিবার অনুমতি ভিক্ষা! করেন। হন্টমান সীগর 
কখা রামচক্জরকে বদিলেনন 

"মাছি শোকসমা বিষ্টা বাপ্পপধাকুলেক্ষণ!। 
মৈপিলী বিজয়ং শ্রুহা উষ্ট ং তাঁমভিকাক্ষতি ॥* ধ 

শোকাতুরা অশ্রমুখী সীভা বিবার্ধা শুনিশ্া আপনাকে দেখিতে 
অভিলাষ করিতেছেন 1” সীভার এই অনুমতি প্রার্থনার কথ 
শুনিয়া রামচক্জু গম্ভীর হইলেন, অকস্মাৎ তাহার হৃদয় উচ্ছলিত 
হইরা টঙ্ষে এক বিন্দু অঞ্ দেখা দিল, কিন্ত হিনি হাহ রোধ 
করিলেন; মৃতিকার দিকে দৃষ্টিবদ্ধ করির। রহিলেন, তখন একটি 
গভীর মর্ববিদাদী শ্বাস ভূহলে পতিত হইল । ংপর বিভীষণের 
দিকে দৃষ্টিপাত করিরা! বলিলেন, "সী তার কেশকলাপ উত্তমন্ধপে 
মার্জনা করিয়! ভাহাকে বন্দর বন্্ালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া এখানে 
আিতে অনুমতি করুন, আনম তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।” 

বিভীষণ ন্থয়ং রাঁমের কথ! সীতীকে জানাইলে, অক্রপুরিত 
চক্ষে সীতা বলিলেন ।-- | 

"অহ।তা জট, মিচ্ছামি ভর্তারং রাক্ষমেশ্থর ।" 

"আমি যে ভাবে আছি, এইদ্ধপ অঙ্নাত অবস্থায়ই স্বামীকে 
দেখিতে ইচ্ছা করি।” কিন্তু বিভীষণ বলিলেন, প্রামচন্ত্র যেরূপ 

 অন্থন্ঞ! করিয়াছেন, সেইরূপ ভাবে কার্ষা করাই আপনার উচিত 1” 
শিখন জর্টিল কেশকলাপের বহু দিনাস্তে মার্জন। হইল । 



বি ৯১ 
৯৯৩০: পদ রশ পাপ লিস্ট শি ৬ পা ৯ পিসি রানা পাস পপ চালিত ১ পি পিএসসি ৯ পাশিপ্িপাপী াপলিঞপসকিপীদ 

'দিব্যাস্বর পরিধানপুর্ধবক, সুন্দর তৃষা: তে তবিট্বি হইয়া অলোৌক- 
সাদান্তা শ্রীশালিনী মীভাদেবী শিবিকারোহণ করিয়া চলিলেন। 
সীতাকে দেখিবার ইচ্ছার শত শত বানর ও রাক্ষস শিকার পা্খে 
'ভড় করিল) বিভীষণ শ্রাহাদিগকে অজন্ন বেত্রাঘাত করিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু রানচন্্র ইহাতে ক্রুদ্ধ হইর। বিভীষণকে বলিলেন, 
“বপৎকালে, বুদ্ধে এবং স্থ্যংবরস্থলে পুরাঙ্গনাদের দশন দুষণীয় 
নহে। সীতার হ্যায় বিপ্দাপন্না ও ছুস্থ কে আছে? তাহাকে 
দেখতে কোন বাঁ নাই, সীহাকে শিবিকা আগ করিয়া পদ- 
্রজে আমার নিকট আরিতে বলুন 1৮. এই কথায় বিভীষণ, 
স্ৃগীব ও লক্ষণ অধান্ত দুঃখিত হইলেন | ঘেই বিশাল সৈল্ঘ- 
মগ্ুলীর মধাবর্থী নাতিপরিসর পথ দিরা শত শন দৃষ্টির পাত্রী 

লজ্জায় বেপথুমানা তন্বী সীভাদেবী রামচন্জের সম্ুথে উপস্থিত 
হইয়া চিরঈপ্সি হ দয়িতের মুখচন্জর দর্শন করিলেন । 

রামচন্ত্র বলিলেন-“অদা আমার শ্রম সফল, নে বান্কি 
অপমানিত হইয়া প্রতিশোধ না নেয়, সে পোরবশূল্ত, কপার অদ্য 

হনুমানের সমুদ্র লঙ্ঘন, ররর বিভীষণ এবং সৈম্বুন্দের পরিশ্রম 

সার্থক |” এই কথার সীহাদেবীর মুখপন্কজ হর্ধরাগে রক্কিমাত 
হইয়! উঠিল, তাহার চাক্ষে আনন্দাশ্র উচ্ছলিত হইল) কিন্তু 

জনযাদভগ়্াজু(জ্রে বৃষ জদয়' দ্বিধা ।” এ 

লোকনিন্দা ভয়ে রানচন্ছের হদয় দ্বিধা হইতে লাগিল, তিনি 
বহু কষ্টে হদয়ের আবেগ সম্বরণ করিয়া বলিলেন--“্আমি মানা, 

কাজ্ষী, রাবণ আমার অপমান করাতে তাহার প্রন্িশোধ লই- 



মং রামারণী কথা। | -শিশীক্িশিশিশিিিিােছই8 রাছি। পবিত্র ইচ্ষাকুবংশের গৌরব রক্ার্থ আমি যুদ্ধে রা্ষদকে 
নিহত করিয়াদ্ছ, কিন্তু তুমি রাক্ষসগৃহে ছিলে, আঁমি তোমার 
চরিত্রে সন্দেহ করিতেছি তুমি আমার চক্ষের পরম ভীতির 
সামগ্রী, কিন্তু নেত্ররোগী যেরূপ দীপের জোতি সহা করিতে 
পারে না, তোমাকে দেখিয়া আমি সেইরূপ কষ্ট পাঁইতেছি। 
এরূপ পৌরুষবর্জিত বাক্তি কে আছে যে শক্রগৃহস্থিতা স্থী্ 
স্ত্রীকে পুনশ্চ গ্রহণ করির সুখী হয়! ভুমি রাবণের অঙ্ককিষ্টা 
রাবণের ছষ্ট চক্ষে দৃষ্টা, তোমাকে গৃহে লইয়া গেলে আমার 
পবিত্র গৃহের কলঙ্ক হইবে। আমি দে সুহৃদ্গণের বাহুবলে 
এই যুদ্ধে বিজ লাভ করিলাম, ইহা তোমার জন্ত নহে। আমার 
বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছি। এইক্ষণে এই দশদিক পড়িয়া 
আছে, তুম বেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও । লক্ষণ, ভরত, সগ্রীব 
কিছ বিভীষণ, ইহাদের ধাহাকে অভিরুচি, তাহারই উপর মনো, 
নিবেশ কর।” 

রামের এই কথায় সীতার মন কিরূপ হইল, তাহ অন্ুভব- 
নীয়। চতুদ্দিকে মহাসৈস্টসঙ্ঘ, সহঙ্ব কর্ণ বিস্ময়ে রামের এই 
কথা শুনিয়া বাখিত হইল। ঘোর লজ্জায় সীতা অবনত হইলেন, 
লজ্জায় যেন নিজের শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন ) 
কিন্তু তিনি ক্ষত্রিয়-রমণী, অপ্রতিম তেজস্থিনী ; চক্ষুপ্লাবী অশ্র- 
ক্মশি এক হস্তে মার্জনা করিয়া গদগদ-কণে স্বামীকে বলিলেন__ 
কমি আমাকে এই শ্রতিকঠোর ছুরক্ষর কথা কেন বলিতেছ ? এই ভাবের কথা ইতর ব্যক্তিগণ তাহাদিগের ভ্রীদিগকে বিলে শোভা 
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পাঁর, দৈববশে আমার গীরসংস্পর্শ ৫ দোষ যা তজ্জন্য আমি 
অপরাধিনী নহি, আমার মনে সর্কদ| তুমি বিরাজিত আছ। 
জা আমাকে গ্রহণ করিবে না বলিয়াই স্থির করিয়াছিলে, 

গ্রথম ঘখন হন্ুমানকে লঙ্কায় পাগাইয়াছিলে,। তখন এ কথা 
দিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে হোমাকর্তৃক পরিত্যক্ত 
এউ স্টার আছি হখনই ভাগ করিভাম। তাহা হইলে ছোমার 

ও ভৌমার সুহ্ৃদর্ণের এই শ্রদ স্বীকার করিতে হইত না” এই 
বলির! সাঁকনেতে লঙ্গণের দিলে চাহিয়া বলিলেন, “লঙ্গণ, তুমি 

চিতা সজ্জিত করিয়া! দাঁও। আমি আর এই অপবাদকলঙ্কিত 

জীবন বহন করিতে ইচ্ছ। করি ন1।” লক্ষণ রাঁদের মুখের দিকে 

চাহিয়া অসম্মতির কোঁন লক্ষণ পাইলেন না। চিতা সজ্জিত 

হইল, সীতা অধোমুখে স্থিত ধনুপ্পাণি রামচন্জকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
জলস্ত অগ্নিতে শরীর আহুতি প্রদান করিলেন |  অগ্মিপ্রবেশের 

পুর্বে সীচ বলিয়াছিলেন-আমি রাম ভিন্ন অন্য কাহাকেও 

মনে চিস্ত। করি নাই, হে পরিজ সর্বা-সাক্ষী হুতাশন, আনাকে 

আশ্রয় দান কর।- আমি শুদ্ষতরিত্রা, কিন্ত রামচক্র আমাকে 

ুষ্া বলিয়! জানিনেছেন, অতএব হে বন্ছি, আমাকে আশ্রয় 

দান কর।” 

অগ্নিতে স্বর্ণপ্রতিম। বিলীন হইয়া! গেল। সাশ্রনেত্রে রাম 
মুহূর্তকাল শোকাড়ুর হই! পড়িলেন॥ তখন অগ্নি সীতাকে 

রামের নিকট ফিরাইয়! দিয়! গেল। দেবগণ স্বর্গ হইতে নামিয়া 

আসিয়া! রামচন্দ্র নিকট সীতা সম্বন্ধে নানা কথা! বলিতে লাগি 



৯৪ রামায়ণ কথা | 
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লেন। চন্দ ্সীতাকে পুনঃ পাই ট হইয়া | বলিলেন “সীনা 
শুদ্ধচরিত্রা এবং সীত্বের গ্রভাঁয় আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাহা আমি 
মনে জানিয়াছি। যদি আমি প্রীপ্তি-মাত্রই সীতাকে গ্রহণ করি, 
তাম, তবে লোকে আমাকে কাঁমপরায়ণ বলিত এবং কোন প্রকার 
বিচার না করিয়া স্ত্ণতো বশতঃ ইহাকে গ্রহণ করিয়াছি, এই 
অপবাদ প্রচারিত হইত । 

“বিশুদ্ধ| ত্তিচু লোকেু সৈণিলী অঠকা ঝ্জ1*__ 

“সীতা ত্রিলোকের মধ্যে বিশ্দ্ধা" ইহা আমি অবগত আদি । 
ততৎপরে দেবগণ ঠা 

ভিবনারায়ণে। দেব জীমাংশক্রাযুধঃ প্রভু?” 
আপন শ্বয়ং চক্রধারী নারারণ।” ইত্যাদিরপ স্তোত্র দ্বারা 
অভিনন্দিত করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন । 

তৎপরে সভা ও সন্্রীক রমিচজ্র পুষ্পক রথারোহণ পূর্বক 
বিভীষণপ্রশ্নখ রাক্ষসবৃন্দ ও স্মৃ মন্দ বানরসৈগ্থপরিবৃত হইয়া 
অযোধাভিমুখে যাত্রা করিলে পথে সীতার ইচ্ছান্গসারে 
কিদ্ষিন্ধার পুরুস্ত্রীবর্গকে রথে রে লইলেন | বিজয়ী রামচ্জ্রকে 
লইয়া পুষ্পকরথ আকাশপথে চলিতে লাগিল । সমুদ্রের তীর- 
নিষেবিত সুঙ্িগ্ধ বামুগ্রবাহ পর্যাপ্ত কেতকীরেণু আকাশে বাণ্ত 
করিতে লাগিল, সীতার সুন্দর মুখ সেই পুষ্পরেণুসংচ্ছন্ন হইল; 
দুরে তমালভালশোভী সমুদ্রের বেলাভুষি ক্ষীণ হইতে ক্গীণতর 
রেখায় দৃশ্তমান হইতে লাগিল। রামচন্দ্র সীতাকে রধ হইতে 
চিরপরিচিত দণ্ডকারণোর নান' স্থান দেখাইয়া পুর্বকথা তাহার 
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স্বতিতে জাগরিত করিতে ্ািরেন ;) এই স্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
বিস্তারিত করিয়াই কালিদাস রঘুবংশের অপুঝর ব্রয়োদশ-সর্গের 
কষ্ট করিরাছেন। 

বন-গমনের ঠিক চতুদ্দশ বর্ষ পরে রামচন্দ্র ভরদ্বাজের আশ্রমে 
উপস্থিত হইলেন | নেখানে বাইয়া শুনলেন, ভরত তাহার 

পাঁদুকার উপর রাচচ্ছত্র ধারণ করিয়া প্নিবিস্বরূপ নন্দীগ্রামে 
রাজা শাসন করিতেছেন । ভরদ্বাডের আশ্রম হইতে রামচন্জর 
হনমানকে ছদাবেশে ভরের নিকট গমন করিতে অনুজ ঝরি- 

লেন। পথে শৃঙ্ষবের পুতারিপ5 গুহককে তিনি তাহার আগমন- 
সংবাদ দিয়া মা বলেছেন । হনগনানকে ভরঙের নিকট তাভার 

বুদ্বৃন্তাত্ত, সী *-উদ্ধার এবং বিভীযণ এ স্থুত্রীধের বিরাট মৈত্র- 

সৈন্য সহকা-র অবোপায় গ্রতাগমনের কথা বলিতে কহিয় শেষে 
বলিয়া দিলেন-এ মকল কথ। শুনিয়া ভরতের মুখভঙ্গী কিনূপ 
হয়, তাহা ভাল করিরা লঙ্ষা করিও |]? কোনও ঈপ অগ্রীতি, 

বাঞ্ধক ভাব লক্ষিহ হইলে চিনি অযোগাার খাহবেন না, দীর্ঘকাল 

ধনধান্তশালনী ৭ ধী শাসন করিয়। যদি তাহার রাঙ্ঞা কামনা 
হইয়া! থাকে, হাহ! হহলে ভরতকেহ রাজা দান করিবেন | 

হনুমান পথে গুহকরাছতক রামাগননের শুভ সংবাদ বিজ্ঞাপিত 

করিয়। অযোধা হইতে এক ক্রোশ দু্বন্থী নন্দীগ্রামে উপস্থিত 
হইলেন | সে স্থানে যাইয়া 

প্রদশ ভরতং দীনং কৃশমাশ্রবাদিনম্। 

জটিলং মলধিষ্থাঙগং আতৃবাসনকবিতম ॥. 
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সমুন্নতজটাভারং বক্ষল সাজিনবামসম। 

নিয়তং ভাবিতাত্মানং ত্রহ্মর্দিদমতে জমম্ ॥ 

পাদুকে তে পুরস্কৃত পরশ সন্তং বহুন্ধর[মূ।৮ : 

দেখিলেন ভরভ দীন, কশ এবং আখমবাঁসী, তীহাঁর শরীর অমা. 
জিত ও মলিন, ভিনি লরীতুছ্ঃখে বিষঃ। ভাভার মন্তকে উন্নত জটা. 
ভার এবং পরিশানে বন্কল ও অভিন। িনি সর্ধদ। আদ্্বিষয়ক 
ধানমগ্প এবং তরঙ্গ্রর হায় ভেজঘুক্ত। গাছুকার নিবেদন করিয়া 
বহ্ৃন্ধরা শাসন করিতেছেন । হন্সমান যাই! তীহাকে বলিলেন-- 

প্রসন্তং দক |৪ণো হং তৃং চীরঘটাধরমূ। 

তনুুশ।চসি কাকৃৎস্থং সং কৃশলমব্রবীৎ |” 

“দগুকারৎ ৪ 8৪ [র ঘে আগাজের জন্য আগনি ন অন্থুশোচনা 

চারার বাদে ভরতের চক্ষে কি নিরুদ। অশ্র 
উচ্ছৃদিত তর ৫৫ সমস্ত ভোগ বিলাস প্রিভ্তাগ করিয়া 
জটিল মলদর্ীঙ্গে হি বাহার জগ্ত এতদিন কঠোর পারি্রাজা 
পাঁলন করিয়াছেন, ৫ “ঘি রাগের কথা শরণ করিয়া তাহার জদর 
শতধা বিদীর্ণ হইয়াছে_-এই চতুর্দশবর্ষব্যাগী কঠোর ব্রত পাল- 
শের ফলস্বন্ধপ সেই রামচন্জ গৃহগরতাগত হইতেছেন, এই সংবাদ 
শুনিয়া তিনি সাশ্রনেত্রে হম্ুমালকে আলিঙ্গন করিয়। অশ্রজলে 
তাহাকে অভিষিক্ত করিলেন এরং তাঁহার স্ব বু, উপচারের 
টি বিবিধ মহার্ঘ পুরস্ারের বাবস্থা করিলেন: | 

সমস্ত সচিববৃন্দপরিবৃত হইয়। ভরত রাচন্দরে সঙ্গে দেখ! 
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করিতে যাত্রা করিলেন, ঠা টাও উপরে নামের পাছুকা, 
হুদ্ধে ছত্রধর (বিশাল পাঠ ছঙ ধারণ করিয়াছিল, তরত যাহা 
ঢানকে বরণ করিয়। আনলেন এবং স্বহস্তে রামের পদে পাছুকা 
পরাইর। দিয়া হাস স্বরূপ বাধ কাজাভার অগ্র-জর হস্তে প্রদান 
করিয়া কৃতীর্ঘ হইলেন । 

রানচন্্র গুভাদনে রাজা অভিষিক্ত হইলেন, কুগ্রীবকে 
বৈছুর্ধা ও চন্গবাস্ত শিখ চিত মহার্থ কষ্তী উপঢৌকন দিলেন, 
মঙ্গদুকে [বপন সুক্তাহা? উপহহ হইল । সীতা নানারূপ ভূষণ ও 

ব্ত্রাদি পাইলেন । হন স্বায় ক হইতে মহামুলা কঠহার 
তুিয়। বাননৈন্র প্র 5 একবার দৃষ্টিপাহ করিলেন। রামচজ্জ 
বললেন, “তোমার বাহাকে ইচ্ছা! চাহাকে হা উপহার দেও |” 
সীতা সেই হার হন্ুদানকে প্রনান করিলেন | 

আদরা রাণচংন্দ্রর অভিষেক লইয়া এই আখায়কার মুখবন্ধ 
করিবাছলাম, তাহার অভবেক আখাতনর সঙ্গ ইহা প্রিসমাপ্ত 

করিলাম । 

রামের চরিত্র কিছু ছটিল। ভরঠ, লক্ষণ, সীঠ। প্রভৃতি 

অপরাপর সকলের চূরিজ্রই তুণনায় অপেঙ্গাক্কত সরল; একমাত্র 
রামের সম্পর্কেই ইহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছ। ভরত ও 

লক্ষণ ভ্রাতৃতে, সীত। সতীতে এবং দশরথ ও কৌশনা। পিতা: তব 

| ইয়াছেন। ন্বানা, দিগ্দেশ হাতে, আগত হইয়া নদ 

গুলি এক সমুদ্ডে পড়িয়! ফেক্ধপ আপনাদের সন্ত! হারাহিয়া ফেলে, 

ৰা 



৯৮ রামায়ণী কথা । 

রামায়ণের বিচিত্র চরিজীবলীও সেই প্রকার ডঃ হইতে রাম- 
মুখী হইয়াছে__রামের সঙ্গ যতটুকু মন্বন্ধ, ততথানিতেই তীহা- 
দের সত্তা ও বিকাঁশ--এজন্ত রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর 
চরিত্র নানাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পঞ্কিত; 
তিনি রামায়ণে পুন্ররূপে প্রাধান্ঘলাভ করিয়াছেন, ভ্রাতা রি 
বন্ধরূপে, স্বামী ও প্রত রূপে--সকল রূপে ভিনি অগ্রগণা ; 
বহদিক্ হইতে তাহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে-_-খএবং বহু 
বিভাগ হইতে তাহার চরিত্র দশনীয় । আবার তাহার চরিত্রের 
কতকগুলি আপা হবৈষমোর সামঞজন্ত করিয়া! তাহকে বুদ্ধিতে 
হবে; কতকগুলি জটিল রহস্তের মীমাংসা না৷ করিলে সনি 
ভালরূপে বোৌধগমা হইবেন না । তিনি আদরশপুত্র--কৌশল্যাকে 

তিনি বপিয়াছিলেন, কাম মোহ বা অগ্ত থে কোন ভাবের 
বশবর্তী হইরাই পিতা এই প্রতক্রতি প্রদান ক'রয়া থাকুন না 
কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, 
আমি তাহার আদেশ পাপন করিব-_তিনি গ্রাতাক্ষ দেবতা 1৮ 
সেই রাসচন্্রই গগ্গার অপরতীরবর্তী নিবিড় অরণো বিটপিমূলে 

বসিয়া সাশ্রনেত্রে লক্ণকে বলিয়াছিলেন_-“এমন কি কোথাও 
দেখিয়াছ লক্ষণ, প্রমদার বাঁকোর বশবর্তী হয়৷ কোন পি] 
আমার স্ায় ছন্দানবস্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন ?. মহারাজ | 
অবশ্যই কষ্ট পাহিতেয ন-_কিন্ত যাহারা ধশ্ত্যাগ রিয়া! 
'ষেরা করে_াজা দশরখের ন্যায় কষ্ট তাহাদের 'জবন্ত বা" ৃ 
র্ শি সীতাকে"গগদ্ধায়াং জগভীমধ্যে * বলিয়া বিশ্বাস করিতেন 
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এবং ধাহাকে হারাইয়! তিনি শোকারুণচক্ষে উন্মন্তবৎ পুষ্পতরুকে 
আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং 

“শআগচ্ছ তং ধিশালাঙষি শৃন্তোইয়মুটজন্তব ।" 
পিয়া কয়া আকুল হইয়াস্ছলেন,_লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া 

অশোকবন হইতে সীঠাকে ম্পশ কণা বাযুপ্রবাহ তাহার অঙ্গ 
পা বলিয়! পুনকাশনেজে বানা হইয়। খস 
সই রাষ্টা বিপুন সৈন্যাগজ্বে: সাক্ষাতে _পলাক্রণ, ভরঠ,বিভাষণ বা 
রে টু রা ইন্ড। তুমি ভজন কারতে পাও রশ দক 
পড়িয়া আছে ভুমি নথা ইচ্ছ গদন কর--শামার তোথা; »কোন 
প্রয়োজন নাই" চানদ নত্র। শোকণা্, ঘনপরাদিনা পাতাকে। 
এইবূপ নিশ্বম রা উ-ন্ত করিরছলেন। যিনি বনঝাসদখ্ডের 
কথ। শুনিয়া কৈকেয়ার নিকট স্পর্মানহকা রর বলয়ান্লেন _ 

পনিদ্ধি মাং খতিন্তুল  বিনল ধর্মাস্থিতদ্ 

আমাকে খ'ষগণের মহ বিননধন্ছে প্রি বলিয়া জামবেন 
তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্রী হইয়া “নিশবম্িব কুগ্রঃ” পরিশ্রান্ত 
হস্তার ম্যায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ভাগ করিতে লাগিলেন, এবং 
সীতার অঞ্চলপার্বন্তী হইর! মুখ অপুক্ধ মলিনিমা প্রকাশ 
করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ ভঃতকে বিনষ্ট করিবার সম্কল্প প্রকাশ 
করিলে ষিনি তীহাকে কঠোরবাকো বলিয়াপ্ছলেন__* 'তুমি রাজ্য- 
লোজে এইরূপ কথা বলিয়! থাকিলে, আমি ভরঠকে কহির। বাঁচা 
তোমাকে দিব” এবং যিনি তরত তাহার পপ্রাপাপেক। প্রিয়তর” 
ৰারংবার এই কথ! কহিতেন-_ তিনিই সীতার নিকট বলিয়া 
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ছিলেন, "তুমি তরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, ধরব, 
শালী বাকিত্লা অপরের প্রশংসা সহা করিতে পারেন না 1” ভর-' 
তের ভ্রাতৃভংক্তর অপুর্ব পরিটয় পাইয়! ভিনি সীতাবিরহের সময়েও 
ভরতের দান শোকাতুর মূর্ঠি বিশ্বৃচ হন নাই-_পুষ্পভারালক্লতা 
পম্পাতীরভরুরাছির পাব ভরতের কথা স্মরণ করিয়া অক্রতাঁগ 
করিয়া 'ইললেন, _-বিভীষণ স্বীয় জেষ্ঠ ভ্রাগাকে পরিভাগ করিয়াছে, 
এই জন্য স্গ্রীব তাহাকে অধশ্বান্ত বলিয়া শন করাতে, গ্বামচন্জ 
বপিয়।ছি.লন -« ব ভরত ভ্তায় ভাই এই পৃণ্থিবীতে / 
কয়ভন পাইবে ১” তিনিই আবার বনবাপান্ত ভাদ্বাছের আশ্রমে 
যাষ্টয়া হনুমানূকক নন্দীগ্রামে পাঠাইবার সগয় বলিয়াছিগেন,_- 
“আদার মাগনননংবাদ শুননা। ভাত মুখ কোন বিকৃতি হয় 
কি না, ভান করিয়া লক্ষা কদিও।” এইকপ ধহুবির আপাঁত- 
বৈষম্য তাহা? চরিরকে টিল কিয় তুলিয়াছে। 

রামীয়ণপাঃককে আমরা একটি বিষ;য় সাবধানতা অবশম্বন 
করিতে অনুরোধ করি। নাউক ও ঘহাকাৰা ছুই পৃক্ সামগ্রী 
কর দ্ীতি অনুষারে নাটকব রহ কাল ভিন দিবসের উদ্ধ' হওয়ার 
বিধান নলাই। এই দিবস ঘটনাবর্ণনার চরিত্রবিশেষকে 
একভাবাপর পরা একান্ত আবশ্তক, কোন্ কথাটি কাহার মুখ 

তে বাইর হইবে, লেখককে সতর্ক হার সহিত তাহা লক্ষা করিয়।! 
নাটিরচন। করিতে হয়। চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে 

নেই গভীর মপো আবদ্ধ থাকিয়া! তাহা সংক্ষেপে সন্ধলন করিতে: 
হয 1 কি যেকাবোর ঘটনা জীবনবাপী, সে কাবোর চতিত্রগুলি 



পলামচজা | রি 
০৯ তি .. পি তপ্ত ৭ এল ৯ | ক পি পদ রানছ কা 

নাটকের রীতি অনুসারে ভিটা নহে। এই ী্বকালে নি 

রূপ অবস্থাচক্রে পতিহ হইয়া চরিত্রগুপ রা? ও 'কথা- 

বার্তী বিচিত্র হইয়! থা:ক--ভাহা সময়োপযোগী হয় কি না 

হাহাহই সমণিক পরিমাণে বিচার্ষ | শ্রেগ হম টা সারাজীবনের 

অন্তরবন্থী ছুই একটি ঘউন। বা উন্ভ বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে 
ধারুলে তাহা! চাদুশ শোভন বলিয়। বিবেচিত না হইতে পারে। 

অবস্থার-ক্রমাগ 5 উতপীড়ন সহ করিয় লোকে সাগারণ 5; সা্বক- 

গুণপম্পন্ন হইলেও ছুট এক স্থল ভাবের বাঠায় ঘট! স্বাভাবিক । 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার পতিত ইহ! রাম বাহা করিয়াছেন বা 

বলিয়াছেন--ভাঁভ। তাভর মনগ জাবশী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া 

(দখ।|ইলে দোব্বলজ্ঞাগক বরিব়। অনুদিত তত পারে, বিদ্ধ 

অবস্থার আলোকপাত জঙ্ষছাে বিটা করিলে হাহ অনেক 
৬ 

সময়েই অন্ঠরূপ গ্রঠপন্ন হইবে তাহার দোব্লাজালকশ 

ক্রি বাদ দিলে হয় ত হিনি আমাদের রড ত্র মল 

যাইয়া পড়িতেন, আমরা তাহাকে ধরিতে ছু'ইতে পারিভাম না 

রামচরিজ বিশাল বনস্পতির ম্যায় চিত নমিত ভইয়! এ 

করিলেও সেই অবনয়ন স্যার টার সি ক করে 

মাত্র । রামচক্জ সাধারণ উতকুষ্ঠ নীতি অবলম্বন করিয়াই আপ- 

নার চরিত্রকে অপূর্বপ্সমন্থিহ রাখিয়াছেন_তীহার কোঁন 

চিন্তা বা কার্ধাই পরের অনি করিবার প্রবৃত্তি হই 

শ্রমন “ক, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠত্রাতার নাপহারী ঘন্্য বলিয়া 

উ্িত নহে, 

পা সপ 



১০২ রামায়ণী কথ! । 
বলা ধনী ছি তি নিতে ৩০ ০৫ ৯০ সিসি ৭, পিতা স্পা সিসি স্পা পপ পিপািশাতিপ৩৩৮৮ ৩০ ৪৯৬০৬ 

সত্য সত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজ ১ দিতেও গিয়া- 
ছিলেন। স্বগ্রীবের শক্র তাহার শত্র,__তাহাঁকে বধ করিতে 
তিনি অগ্িসমক্ষে প্রতিশুত ছিলেন_-এই প্রতি শ্রুতিপালনও 
তিনি ধর্শা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন । উত্তরকীতবর্ণিত সীতা- 
বর্জানেও দুষ্ট হয়--রাম যাহা স্বকর্তবা বলিয়। অবধারণ করিয়া- 
ছিলেন-_তীহার জীবনকে সমাক্রূপে নৈরাশ্তপূর্ণ করিয়াও 
তিনি তাহ প্রতিপালন করিয়া ছিলেন, *এই ঘটনায়ও তাহার 
চরিত্রের সতেজ পৌরুষের দিকৃটাই ডাজলামান করিয়াছে । 
মহাকাবোর কোন গুঢ়দেশে অবস্থার দারুণ গীড়নে নিপ্পেষিত 
হইয়া তিনি ছুই একটি অনীরবাকা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহ 
লইয়! হ্রগোল করা এবং হিমালয়ের কোন্ শিলা কি পাদপে 
একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষাঁর করিয়া পর্বতরাজের মহত্বকে 
তুচ্ছ করা, ছুইই একবিধ । সাহিত্যিক ধুর্তগণ রামচরিত্রের তজ্রপ 
সমালোচনার ভার লইবেন। বান্ীকি-অক্কিত রামচরিত্র অতি- 
মাত্রায় জীবন্ত-_এ চিত্রে স্চিকা! বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন 
রবিন ক্ষরিত হয়__এই চরিত্র ছায়া কিংবা যু্ববিগ্রহে পরিণত 
হইয়া পুস্তকাত্তর্গভ আদশ হইয়া পড়ে নাই। 

সঙ্গীতের তায় মানবৃদ্ধীবনেরও একটা মৃলরাগিমী আছে-_. 
গীতি যেরূপ নানাববপ আলাপচারিতে ঘুরয়া ফিরিয়াও শ্থীয় মূল- 
রাগিমীর বাহিরে বাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা 
গিচার়ক ্থাতক্্া আছে-_সেইটিকে বীবনের সুলরাগিনী বা | সী ১ জীবনের কারধাকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা এ 



দস পিতা 9588752৮82৭ ৯৯ 

রামচক্জ। ১০৩ 

মাঠ হর “চিনি ধাহাই লই তযেকোপযগ 

বরা টি? রামচজজ যখন বঃগগ 
“মন্ত্র গ মধামি বনং বজ্তম্ং তিতঃ| 

জটচীরধরে রাজ্ঞঃ খতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ 

ভাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পাঙ্গনপুর্বক জটাবন্থল 
ধারণ করিয়া বনবাসী ছুঁইব'সেই দিনের সেই চিত্রই রামের 
অমর চিত্র। এই অপুর্ধ বৈরাগোর শ্রী তাহাকে চিনায়া দিবে | 
প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, 
তিনি ভাহাঁদিগকে সান্তনা দিয়া বলিতেছেন 

“যা প্রীতিবহৃমানশ্চ মযাযোধ্যানিবাসিন।ম্। 

.. মধাপ্রয়ার্থং বিশেষেশ ভরতে না বধীয়তাম্ ॥* 

“অধোঁধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি, 
তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত 

হইব।' এই উদার উত্তিষ্ট রাগচরিত্বের পরচায়ক। লক্ষণের 
ক্রোধ ও বাগ্বিতগ্ডা পরাভূত ক করিয়া খধিবৎ সৌমা | 

অভিষেকশীলার প্রতি দষ্টিপাভপূর্বক বলিলেন-_ 

"সৌমিত্র ফোইভিযেকার্ধে মম সন্ভাঃসন্্রষঃ | 

অন্তিযেকনিবৃত্যর্ধে মোহন স্তারমন্তরঃ ৪ 

সৌমিত্রে, 'আমার অভিষেকের ভন্য যে সম্ত্রম ও আয়োড্রন 

হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃ্ধির অন্ত হউক) এই 

টা কন নন বির পরাজিত করিয়। আমাদের 



১৩৪ |  রামারণী কথা। [ 
রা সিল জি ১,,7 পিপি পণ ৭ এরি ০০ বর্ণ সহ শিকল তলশিসল সিািসি?। শাসিশ পরিসর পাস ও উল | ৯ সিল 4 8 এ এমপি 

রঙ 

কর্ণে বাজতে থাকে । নি রাবণ গাম শরাসং নের তেজে 
রষটকুণডল ও হত হইয়া পলাঠিবার পদ! পাইতেছিল না না, সেদিন 
রামচন্ধ ক্ষমাশীল গন্তীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন _ রাক্ষস, ভুমি আমার 
বহুটৈন্ত নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লাস্ত হইয়! পড়িয়াছ, আমি 
কান্ত বাক্তির সঙ্গে বুদ্ধ করি না, তুম আছ গৃহে বাইনা বিশ্রাম 

কর, কলা সবল হইয়া পুনরায় বুদ্ধ করিও ।” সেই মহাহবের 
মহতী প্রাঙ্গণ মতে ধাশ্িকপ্রবরের এইছ কণঠস্থর স্বীয় কন 

উচ্চারণ করিয়াপ্ডল : :-উহাই তাহা? লিযাভান্ত কগপবান, শীম 
তির জগতে এ কথ! শক্রকে আর কে বছিতে পারত কৈকে 
য়াকে লক্ষণ গ্রনঙ্গক্রমে নিন্দা করলে রামচন্দ্র সিগেত তি হাকে 

বলিয়া ছলেন--অস্বা কৈকেমীর নিন্দা ভূমি আমার নিকট করিও 
শা”--এনধপ উদার উত্তি রানের মুখই স্বাভাবক; সীহাকেও 
তিনি এই ভাবে বলিয়াছলেন-_ 

'বেহপ্রণঃসন্তোগে সম। ছি যম মাতরঃ 1” 

“আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে, সকল মাতাই 
মামার পক্ষে তুল্য।” যে দিন শরাহত লক্ষণ মৃতকর হইয়। 
গৃদ্ধিনা্ছিলেন, এন্দকে ছুধর্ঘ রাবণ তাহীকে ধরিবার চেষ্টা পাইতে- 
ছিল_সযাহী ফে্রপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্জ সেই 
ভাবে লক্ষথকে রক্ষা করিতেছিলেন; রাবণের শরজাল তাহার 
পৃটদেশ ছিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত না রিয়া রাম 
ট্জ সজলচক্ষে লক্ষণকে বক্ষে লইয়া বসিয়ািলে, | 

 ছিলেন,-তুষি যেপ বনে আমাকে অনুর 



রামচঞ্জ 1 ১০৫ 
পবা 

আজ সেইরূপ মৃত্াতে তোমাকে অন্ুগমন করিব, তোমাকে 

ছাঁড়িয়া আম বাঁচতে গারিব না”--এই্টরূপ শত শত চিত্র রামা- 

ণকাঁবো অমর হঈটয়। আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের 

আদর্শ পৃথিবীতে আকিম়! ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও 

উল্কি আমাদিগকে এই আশ্চর্যা চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য দেখা- 

ইয়া মুগ্ধ ও বিন্মযাভিভূহ করিতেডে | রামায়ণকাবাপাঠীস্তে 

রামচন্দের এই উজ্জল ও মাধু মৃদ্ঠ মানসপে চিরতরে মুদ্রিত 

হইয়। বায়, অপর কোন কথ, মুন উদয়, তয় না, আর একান্ত 

সার্বিকভাবে চার কপ্পিলে সী ঠাবিরহে বীমের প্রেমোন্মাদ সি 

দৌর্বলাজ্ঞাপক হয়, হবে ভাঁভার এই সান্তনা থে, প্রণসিগণের 

নিকট রামের রি ডে মোানে যা মনোহর চি নাই 

পুরণ ঠ নি আর নেক্জন গিরিপ্রদেশের শোভানি 5 

দৃশ্তাবলীতে বি্রহাঙ্র সংবোগ ক বিন! সেই সমস্ত বিচত্র বাহা- 

সম্পদ চিরসুন্র করির। রাখয়াছে । 

/০০পপাত ক প্াজল (ও পঞ্পাপপস্পিপীপাশাপাপিপ পপ 

৯ স্কিপ পপি? পপি পপর স্পা ২ না পি আাপাপিকাস্টিপ পাননি “পাসিশস্ক্র স্পা এরা আলির সি ৬০. পলা ০? পি চি ৯ 





ভবত। 

০০৮০০, ০১০০ 

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজ! দশরথ রনী বলিয়া- 
ছিলেন- 

'রামাদপি হি তং নন্যে ধর্মীতো বলবন্তরমূ।” 

জ্রতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি" বাম 
বনগমন করিলে তাহাকে ভাা পুন্র ও স্বীয় উর্ধদৈহিক কার্ষের 
অযোগ্য বলিয়। 'নর্দেশ করেন। এমন নির্দোষ শুধু নির্দোষ 
বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণকাঁবোর একমাত্র আদর্শচরিন্র ভর়তের 
ভাগো বে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা! আলোচনা করিলে 
আমর! দুঃখিত হই। পিত। তাহা;ক অন্যায়ভাবে ভযাগ করিলেন, 
এমন কি তাহাকে আনিবার ভগ্য থে সকল দুত কেকয়-রাজ্ো 
প্রেরিত হইয়াছিল ভাহারাও অযোধ্যা কুশলসন্বস্ধীয় প্রশ্নের 
উত্তরে যেন ঈষৎ তুর বাজ্সসহকারে বলিয়া ছর্ল-- 

কুশলান্তে মহাবাহে। যেষ।ং কুশলমিচ্ছমি ।” 

“আপনি ধাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাহার! কুশলে আছেন।” 
অর্থাৎ ভরত যেন দশরখ-রাম-লক্ণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান : 
না-তিনি কৈকেয়ী ও মন্থ্রার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। 
দুতগণ এক হয় মিথ! কথ! বলিয়াছিল; না হয় নঠুরভাবে ঠক 
করিয়াছিল, ইহা ভিন এস্থলের আর কোনরূপ অর্থ হয় না। 

| রামবনবাসোপণঙ্গ অযোধ্যার ৪ যে ভয়ানক বাগ রা 



১০৮ 
রামায়ণী কথা । 

সপ ঈিত একা হলি পপ পাপা দিা এ ০ ০-১৯ শাছ,০ দিসি পি পাস্পিসিপ সপন তি স্পা । ৩১৮ সস সি ৬ত সপ ৬৪ সানি উপস্থিত হইয়া ল, তাহার মধোও ছুই এক বার এই নির্দোষ রাজকুমাদের প্রতি অন্ঠায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। প্রজাগণ নামের বনবাপকালে,- ূ 
ৃ ভঙতে নন্বিবন্ধাঃ স্ম সৌনিকে পশবে যথা।” 
'আমরা ঘাতক সন্শাতন পশুর গ্ঘায় ভততের নিকট নিবদ্ধ ইউলাম”_-এই বলিয়। আন্তনাদ করিমান্ছল। এট সাধু বাক্তি নিতান্ত আস্মাপ্নগণের নিকট হই 5৩ অতি অন্তার লাঞ্চনা প্রাপ্ত হঈরাছেন। রামচন্ধ ভরহকে এহ ভাপবাসিতেন মে, মম প্রাণৈঃ প্রি তর, বপিয়। তিনি বারংবার ভরতে উল্লেখ ক'রমাছেন। কৌশগাকে নাম বলিয়া ছলেন-_প্রন্প্রাণ উনতের কথা মনে করীয়! ছোঁনা-ক অবাধ্যার, রাখর। যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই ।” অথচ সেই রানচজ্জুও ভরতে প্রতি ছুই একটি গন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছন, ২ সশহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, “তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও শা দ্ববুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভাগবাসেন না?” এরই সনোহের মার্জনা নাঁই। পিত! দশরথ রামানিষেকের উদ্বেযাগের সময় তরতকে সনোহের চক্ষে দেখিয়াছিণেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বশিয়াছিলেন, “ভরত মাতুলালয়ে ধাঁকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক অন্পয় হইয়া যাঁ়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও উর বার্সিক ও তোমার অনথগত, ত্ধীপি মন্গযোর মন বিচলিত 



ভিরত। ১০৯ 
৪ ৯৪ পপ সি স্পা উট সি পপি উল শত উপ টিপা পর্গা? পিসিতাশি সাস্পিরসিা আলি লা সপ সি পি সপ পপর পপ স্পিরিট লগা অনি ০০ 

জোত্ঙগাত রই প্রাপা, এমত অবস্থার ধাম্মকাগ্রগণা ভরতের প্রতি 

এই সন্দেহের মার্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্রমাহাত্মা এত 

বুঝলেন, হথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্কে 
ভরতের নিকটে পাঠাইয়! বলিয়! লি প্রতা'গমন, 

বাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহ! ভাল 
করিয়া লক্ষ্য করিও 1” এই সন্দেহও একাস্ত রসি | জগতে 
অনপরাধীর দণ্ড অনকবাঁ হষঈটয়াছে, কিন্তু ভাতের মত আদশ- 

ধাম্মকের প্রতি এইরূপ ছষ্টান্ত বিরল। লক্ষণ বারংবার-- 
প্ভরতস্য বধে দোষং নাং পঞ্ঠামি রাঘব ।” 

বলিয়া আক্ফাঁলন করিয়াছেন, আথ5 মেই ভরত রদ্ধকাণ্ঠে 

লক্ষণের কথ! বলিয়াছেন 

“মিদ্ধার্ঘ; খলু সৌনিতিয্চভ্রবিমলে।পমস্। 
মুখং পশ্যতি রাম রাজী বাক্ষং মহাহাতিম্ ॥ 

লক্ষণ ধন্য, তিনি রাগচজের পগ্মচন্খু চন্দোপন উজ্জল মুখখানি দেখি- 
তেছেন। প্ররৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রঠে বিদ্বষ্ট হওয়াও কিছু কারণ 

সত, 

অবশ্যই বিদামীন ছিল। এত বড় বড়মন্তরট হইয়। গেল, ভরতের 

ত কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল 

বুপাজতের সঙ্গে পরামর্শ কারা! ভরত নে দুই হইতে চালনা 
করিয়! কৈবেরীকে নাচ তোলেন নাই, আহার প্রদ্থাপ কি? 
এই সন্দেহের আশঙ্কা! করিস ভরত বিসংজ্র অবস্থায় কোক 

বলিয়াছিলেন_দিখন অযোধার প্রকৃতিগুজ ক্ধকঠে সরান 
আমার দিকে তাকাইনে, আছি; ত্রাথ সহ করিতে পার্রির 



১১০ _.. রামীয়ণী কথা । 
সি দা এছ ৮৭ লিিওিিিল শা টা পিপি পা শি সিপিবি পি পিস পাস সি লি পেশির সিসি ৭ 

কৌশগ্লা ভ্ুতকে ডাকি আানিয় কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, 
এই সকল বাকো ত্রথে স্চিক। বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয, 
ভরতকে সেইরূপ বেদন! দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই 
দেবতুলাচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাঁজন হইয়া লাঞ্জিত 
হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল 
বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রীপর হইতেছিলেন, নিষাদাথিপতি গুহক 
হখন তাহাকে রামের অনিইকামনার ধাবিত মনে করিয়। পথে 
লগুড় ধারণপুর্বক দীড়াইরাছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ খছ 
পর্যানস্ত তাহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়) জিজ্ঞাস! করিয়ান্ছিলেন-_ 

আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্র প্রতি কোন পাঁপ অক্তিপ্রায 
শ্বহন কয়! ত যাইতেছেন না ?” প্রততাকের নিকট কৈফিন্ুৎ 

দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওঠাঁগহ হইভেছিল | ভরত কৈকেত্ীকে 
“মাতৃরূপে মমামিক্কে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন -_বাস্ত- 
.বিকই কৈকেরী মাঁচীরূপে তীহার ম্হাশক্রস্বরূপ হইয়! ঈাড়াইয়া- 
ছিলেন বিশ্বময় এই যে সনেহটক্ষু্র বিষবাঁণ ভরতে উপর 
পতিত হইতেছিল, তাহার মূল কৈকেয়ী । 
কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক: না কেন, 

ভরের অপুর ভাতম্সে সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়া, 
ছিল। রামেক্ষে আমরা নানা অবস্থার সুখী হইতে দেখিয়াছি। | 
ধখন িত্কুটের পুজোদ্যাননিভ এবং কচিৎ ক্ষ তপ্ররপ্রাত্ত 
জঅবিত্যকার বিঙ্বিত শৈরশৃষ্ক এবং. বিচিত্র খুপ সারের খা | 
লক্ষ্য করি রাম সীতাকে বিয়াছিলেন, "এই স্থানে তোমার: 



ভরত | ১১১ 

সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ অকিঞ্চিৎকর মনে 
করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের 
চক্ষে বড়ই সদর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে । রামচন্রের আকাশ 
কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন । কিন্তু ভরতের চিরবিষঞ্জ চিত্রটি 
নশ্মাত্তিক করুণার যোগ্য। রামকে খন ভরত ফিরাইয়। লইতে 
মাসেন, তখন তীহার জটিল, কৃশ ও বিবর্ণ মূর্তি দেখিয়া 1 রামচন্র 
সমকিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন | 

ভরতের চিত্র গ্রদশন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু ধখন 
সর্বপ্রথম ঘবনিকা উন্তোনন করেন, তখনই তাহার মুর্তি বিষগনতা- 
পূর্ণ। এইমাত্র ছুস্বেপ্প দেখিনা তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, 
নর্ভকীগণ তাহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, দখাগণ 
বাগ্রভাবে কুশল ভ্রিজ্ঞীন। করতেছেন, ভরতের চিশ্ত ভারাক্রান্ত) 
মুখখানি শ্রীহীন। অমোধ্ার বিষন বিপদের পুর্ববাভাষ যেন 
তাহার মন অধিকার করিয়! রহবাছে, তিনি কোনরূপেই সুস্ক 

হইতে পাঁরিতেছেন না। এই সময়ে তাহাকে লইয়া যাইবার 

ডস্য অযোধ্যা হইতে দত আনিল। বাণগ্রকণ্ঠে ভরত, দুতগণকে 

অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিন্তাঁসা করিলেন। দৃতগণ বাক | 
উত্তরে বলিল-_ 
2 “কুশলান্ে ষাবাহে যেষ!ং কপি 

ফি গতরাতে হুন্থপ্ন ও দুতগণের বাগ্ততা তাহার নিকট, একটা 
(সার মত চ মনে হইল। এই ছুই ঘটনা তিনি একটি ছশ্চিন্তার 

গাঁথিয়া চার বিদ্ধ হইলেন- 



১১২  গ্ামারণী: কথা | 

পনি হান্ত হৃদয়ে গা দিবি তদ!। 
তবরয়া চাপি দুতানাং হ্বপরস্যাপি চ দর্শনাৎ ” 

বছ দেশ, নদনদী ও কাস্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে 
অযোধ্যার চিরশ্তামল তরুরাঁজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিত. 
কঠে সারথিকে ভিজ্ঞাসা করিলেন-_«এ যে অযোধ্যার মত বোঁধ 
হয় না, নগরীর সেই চিরশ্ুতত তুমুল শব শুনতেষ্ছ না কেন? 

বেদপা্ঠনিরস ত্রাঙ্গণগণের ক্ধ্বনি ওঁ কার্ধাোতে প্রবাহিত 
নরনারীর বিপুল হলহলাশব একাস্তরূপে নিস্তব। বে প্রমোদো- 
দানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আভ 
পরিই্ক্ত । রাভপঞ্থা চন্দন ও জলনিষেকে পবিব্ন হয় নাই। 
রখ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত কবাট ও 
শীহান রাঁজপুরী যেন বাক্গ করিতেছে, এ ভ অযোধ্যা নছে, 
যেন অষোধার অরণা 1, 

| প্রকৃতই অধোধার শ্রী অস্তহিত হইয়াছে । টাদের হাট 
 ভাঙ্িী গিয়াছে । ভ্রিলোকবিশ্রু হবীর্তি মহারাজ দশয়থ পুত্রশোকে 

গ্রাণতাগগ করিয়াছেন; অভিষেকমাঞ্চ পাঁ-দান্রোলনোদ্যত জোষ্ঠ 
রাভকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের যেশে বনে গিয়া, 

ছে). বলয়কন্কণকেমুর সখাগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার 
রাজবধূ পাঁগলিনীবেশে স্বামিনজিনী হইয়াছেন; বাহার আয়ত 
এবং স্বৃন্ত বাহুদ্বয় অঙ্গন প্রসতি সব ভূষণ ধার খেল যোগা- 
সেই জবর্ণচ্ুবি” লক্ষণ জাতা ও বধূর পদাস্ক অনুসরণ করি: 
১ যোধ্যার' হে গৃহে এই -তিন দেবতার জন্তু করুণ ক্ন্বনের 



ভরত | ১১৩ 
(পোস্টাল সিল কিক রি ০ পাস তা আত ডা পথ পাকি পাত পি পর স্দিকািংপীস্ি লিন লা ছি ওক চিক তি স৯ লী দি সিল সপানিন আপ রী অর পপ" স্রগারলিপা 

উৎসপ্রবাহিত হইতেছে ূ বিপন্ী বন্ধ, পথ পরিতাক্ত | 
মন্ত্র সতাই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধানগরী যেন পুত্রহীনা 
কৌশন্যার দশা প্রার্থ হইয়াছে । 

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না । তিনি মৌন প্রতি- 
হারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্িতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে 
গেলেন, সেখানে তাহাকে দেখতে পাইলেন না| 

“রাজ! ভবঙি তৃরিষ্ঠমিহাম্বার নিবেশনে।* 

কৈকেয়ীর গৃহে রাজা অনেক সময় খাকেন,_পিতাকে খুজিতে 
তরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। | 

সদ্যোবিধবা কৈকেয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাঁতিনী পুলের ভাবী 
অভিষেকব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অস্কত করিয়া সুখী 

হইডভেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হাষ্টা' হইলেন । 

ভরত পিতার কথ! জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন 

| “্য! গতি সর্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ |” 

“সব্জজীবের যে গতি, তোমারপিত! তাহাই প্রপ্ত হইয়াছেন 1৮ এইট 

সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুষ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। 
“ক ল পাণিঃ সখম্পর্শস্তাত্য।কিছুকর্্া; 1” 

“অক্রিষ্টকর্থা' পিতার হত্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব 1”-- 
বলিয়া ভরত কাদিতে লাগিলেন । রাঙ্জহীন রাঙ্গপধ্যা তাহার 
_নিরুট চন্ত্রহীন আকাশের মত বোধ হইল। তিনি কৈকেরীকে 
বলিলেন, “রাম কোধায় আছেন? এখন পিহাঃহজভাবে ধিনি 

আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি ধাহাত দাস,_সেই . রে 



১১৪ রাঁমায়ণী কথা । 
চা 

চা সি পপির 
পলা 

স্পা সদ সস সিল আপি সা ২ এ সপ পাস পাস সামা 
নহি সপ রামচজ্্রকে দেখিবার জন্য আমার গ্রাণ ব্যাকুল হইতোছ।” রী,  লক্ণ ও সীতা নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত কষণকাল স্তষ্তিত 

হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিতরসঙন্ধ আশঙ্কা করিয়। তিনি বলিলেন,-_“রাম কি কোন ত্রাপ্গণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিপ্রদগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে 
আযক্ত হইয়াছেন ?--এই নির্বাসনদণ্ড কেন হইল ?” বৈকেয়ী 
বলিলেন_-“রাম এ সকল কিছুই করেন হাই” শেযোক্ প্রের 
উত্তরে তিন বলিলেন-_ 

.. নি রামঃ পরদারন্ স চক্ষু্ামপি গণ্ঠতি” | 
শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজগ্রী কামনার কৈকেমী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহ! বলিয়। পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাহার যুখের দিকে চাহিলেন। টপ 
নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আস্থর করিয়া ফেলিল। ধর্্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা এই ছলহ সংবাদের মম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাঁকে যে ভু€সনা করিলেন, তাহা তাহার মহাদব্গতি শ্মীণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়ো. পষোগী মনে করি। “তুমি ার্থিকবর অশ্বপতির কন্তা নহ, ভাহার বংশে রাক্ষপী | তুমি আমার ধর্মবৎসল পির্তীকে বাশ করিয়ান্, ভ্রাতাদদিগকে পথের ভিখারী করিয়া, তুমি নরকে 

কখন কারণে ভর এই সকল কথা রলিতে... 
পট / পি 



ভরত ১১৫ 
পা পি পিউ পসর  ০৯৯, ২ ৭৯ ১০ ৮ এপি ছি, পিপি ছি ০৯ এ, পি, পচ, পপ ছি এ পপ ৪ 

আমার নিকট ডাকিদ্না আন |” ক্ৃশাগী মিতা | ভতকে ডা বিয়া ্ 
আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, “ভোদার মাতা তোমাকে লইয়া 
নিষ্ধণ্টকে রাজাভোগ করুন, তুমি আমাকে রাঁমের নিকট পাঠা. 
ইয়া দেও ।” এই কটুক্তিতে মন্মবিদ্ধ ভরত কৌশলার নিকট 
অনেক শপথ করিলেন ; তিনি এই বাপারের বিদ্দুবিসগও জানি- 
তেন না, বহুগাকারে এই কথ! ভানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ 

শোক ও লজ্জার অভিভূত ভর5 শিভের প্রত অজ অভিসম্পাত, 
বৃষ্টি করিতে লাগলেন । বলছে বলিতে শোকে মুহামান হইয়া 
তিনি অজ্ঞান হইয়া! পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অস্থা!.কৌশল্যা 
ধর্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝতে পারিলেন,_-ডাহাকে 
অধ্ধে লইয়া কাদিতে লাগিলেন | 

ভরতের শোক এবং টদাপীন্ত ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল।, 
শ্রশানঘাটে মৃত পিতার কলগ্র হইয়া কীদেতে কাদতে বরিলেন। 
“পিত, আপনি প্রিয় পৃত্রদ্বকে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথা 
যাইতেছেন 1” জঙ্জরপূর্ণকাতরদুষ্টি রাছকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না 
করিতে করিতে পিতা ও ঠিক কার্ধা সম্পাদনে প্রবৃত করাই 
লেন, শোকবিহ্বলতায় ভরত নিজ্গে একেবারে পটাতে হইয়া 
রি ডিযাছিলেন 

শপ্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আস্ত ফি: ভরত পাগ- 
লের স্ঠায় ছুচিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। ইিাকু- 
বংশের প্রথানুলারে সিংহাসন জোস কুমারের গ্রাপা, ্  রা 

২11. 5 হার বন্দনাগীতি গাহিতেছ ?” রাজসৃহার 



১১৬ চি এ | 
প্রা জপী পলী সা সি সী সি জী ৯৮ পা সি নল পরী পিপিপি তিনি সি সিশি পিপিপি ভি সপিরিপশিপা সি ছক ও 

বশিষ্টমুখ সচিব ৭ তরতকে রাজাভার শ্র্থ | করিতে অনুরোধ 
করিলেন। ভরত বলিলেন_-“রাঁমচন্ত্র রাজা হইবেন, অধোঁধার 
সমস্ত গ্রজামগলী লইয়া আমি তাহার পা” ধরিয়। সাধিয়া আনিব, 
নতুবা চতুর্দশ বত্সরের জন্য আমিও বনবাঁসী হইব 1” 

শক্র্ন মন্থরাকৈ মারিতে গেলেন এবং কৈকেম়ীকে ভঙ্ন 
করিয়া অনুসরণ কারলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাহাকে নিষেধ 
করিলেন | 

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। 
শৃঙ্নবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল । ভর- 
তকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়। 
তাহার ইদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইস্গুদীনুলে তৃণ- 
শষায় রাম শুধু একট জল পান করিয়া রাত্রিবাপন করিয়াছিলেন, 
সেই ভূণশষা রামের বিশানবাহুপীড়নে নিশ্পেষেত হইয়াছিল, 
সীতার উত্তরীয়প্রক্ষপ্ সবর্ণব্ু তণের উপর দুষ্ট হইতেছিল, এই 
দৃশ্য দেখতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া ঈড়াইয়া রাহলেন, 
গুহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই । ভরতকে 
সংজ্ঞাশূন্ত দেখয়। শত্রুর তাহা: ক আলিঙ্গন করিয়া কীমিতে 
লাঁগিলেন,__্রাণীগণ এবং মচিববুনের শৌক উচ্ছ,সিত হইয়া 
উঠিল। বহ্যত্বে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রানেত্রে বলিলেন, 
“এই নাকি তাহার শব্যা,--যিনি আকাশম্প্শী রাজগ্রাসাদে চির- 

দিন বাস করিতে ত অত্যন্ত,-ধাহার গৃহ পৃষ্পমালা, চিত্র ও চন্দনে 
কিয়াহরমিও, ষে গৃহশেখর হৃভাশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি ও: 



ভরত। ৯১৭ 
রি পাদ রসি পি 4 সি িতি বাসস হা উস? সি ০৯, ০৪ "১ পি চো রি রি লাস রি পি ৯ 

নীতবাদিজশবে নিহত রত ও ঘাতহাঁর কান! নতিস্িসমূ কারু- 
কার্ধোর আদর্শ,__সেই গৃহপতি ধূলিনুি ত হই ইন্ুদীমূলে পড়িয়া- 
ছিলেন, এ কথ! স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য । আমি 
কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব? ভোগবিলাসের দ্রবো 
আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবন্কর পরিয়া ভূলে 
শরন করিব ও ফলমূলাহীর করিয়া জীবনধাপন করিব 1” 

এবার জটাবন্ধলপঞ্জিহি5 শোক! বিদুঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির 
আশ্রমে বাইয়া রামচজের অন্বমন্ধান করিলেন /--এই সব্ধাজ্ঞ 

খষও প্রথমত সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। 

একরা'ত্র ভরদ্বাডের আশদ আহ্থগ্রহণ করিয়া মুনির নিদেশা- 

মুলারে রাজকুনার চিত্রকুটাভিমুখে রওন! হইলেন 1 ভরদাপ্ত ভর- 

তের শিবিরে আগমন করিয়। রাঁণীদিগকে এ চাহিলেন। 

ভরত এইভাবে মাতা দিগের পরিটয় দিলেন, “ভগবন্, ত যে শোক 

এবং অনশনে ক্ষীণদেহ! সৌমাধুর্ঠি দেবঠার ম্যায় দেখিতেছেন,। 

ইনিই আমার অগ্রজ রানচন্দ্রের মাচা, উহার বামবাহ আশ্রয় 

করিয়া বিমনা অবস্থাক্স বিনি দাড়াইয়া আছেন, বনাস্তরে শুকবপুদ্প- 

কণিকার-তরর ন্যায় শীর্ণা্ী_-ইনি লক্ষণ ও শক্রপ্পে জননী সুমির, 
_-আর তাহার পার্খে যিনি, তিনি অনোপ্যার রাজলক্ষীকে বিদায় 

করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাঁতিনা ও নমস্ত অনর্থের মৃল, বৃথা- 
প্রজ্ঞামানিনী ও রাজাকামুকা-এই ছুর্ভাগোর মাতা ।” বপ্পিতে 

বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়৷ আদিল এবং কুদ্ধ সর্পের 

সায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি রি করিলেন ! 
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চিক টের নলিহি হিত হট ভরত জননীবুদ ও সচিবসমূহে পরি- 
বৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদত্রজে অগ্রদর হইতে লাগিলেন । 

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়! উঠিয়াছিল, 
আম ও লোএদল পন্ক হইয়া শখাগ্রে ছুলিতেছিল। চিত্রকুটের 
কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিয় অধিত্যকাভূমি 
পুষ্গসন্ভারে প্রমোদ-উদ্ণানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্বগাত্র 
হইতে একটিমাত্র শৈলশূঙ্গ উদ্ধে উঠিয়া'আকাশ চ্ঘঈ'.করিয় 
আছে--অদুংর মন্দাকিনী,-কোথাও পুলিনশালেনী, কোথাও 
জলরাশির ক্ষাণরেখ! নীল তরুরেখার গ্রাস্তে বিলীয়মান | স্বর্গ 
রাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বন্তের ন্যায় বাযুকসভুক ঘন আন্দোলিত 
হইতেছিল, কোথায় পার্বত্য ফুলরাঁশে আোতোবেগে ভাসিয়া যাই- 
তেছিল। এই চৃশ্ত দেখিতে-দেখতে রামচন্দ্র সীতাকে বলি- 
লেন-_ রাজানাশ ও সু্বদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কৌন বাঁধা জন্মাই- 
তেছে না, আমি এই পার্ধতা দৃশ্তাবলীর নির্ল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে 
উপভোগ করিতে পারিতেছি 1” 

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহসা! বিপুল শবে নভঃগ্রদেশ 
আকুল হইয়া উঠিল, সৈন্যরেণুতে দিম আচ্ছন্ন হইল, তুমুল 
শবে পণ্ুপক্ষী চতুর্দিকে পলাইতে লাগিল । রামচন্ত্ স্তস্ত হইয়া 
লক্মণকে জিন্ঞাসা করিলেন, “দেখ, কোন রাজা ৰা রাজপুকত মৃগহার 
জনক উড বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা! কোন ভীষণ অন্তর আগ- 
মনে শুই সৌঘ্যনিকেতনের শাস্তি এভাবে বিদ্লিত হইতেছে 7 
ক ক দীপ শ শা বৃক্ষের অপ্রে উঠিয়া ইতত্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া, 
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র্বদি দিকে সৈশপ্রেরী ৫ দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, “অগ্নি 
নির্বাণ করুন, সীতাঁকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অন্তর 
শন্ত্াদি লইয়! প্রস্তুত হউন।” “কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু 
বুঝিতে পারিলে কি?” এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষণ বলিলেন, 
“দুরে & যে বিশাল বিটগী দেখ। যাহিতেচ্ছে, উহার পত্রাস্তরে 
ভরতের কোবিদাঁরচিহ্নিত রথধবজ দেখ| বাইতেছে,_-অভিষেক 
প্রাপ্ত হয়া পুর্ণমনোধ্ধথ হয় নাই, নিঙ্ষণ্টকে রাজাপ্রী লাভ করি- 

বার জন ভরত আমাদিগের বদসঙ্কল্লে অগ্রসর হইতেছে, আজ 

এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব 1” 

রামচন্ত্র বলিলেন-“ভরত আ [মাদগকে ফিরাইয়া লইয়া! 

যাইতে আসিয়াছে । সকল অবস্থা অবগত হুয়া আমার প্রতি 

চিরন্েহপরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রির ভরত স্নেহাক্রান্তহ্থদয়ে 

পিতাঁকে প্রসন্ন করিয়া আমার্দিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি 

তাহার গ্রতি অগ্ঠায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত. 
আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্ধা করে নাই, তুমি তাহার প্রতি 

কেন জ্রুরবাকা প্রয়োগ করিভেছ ? যদি রা্ালোভে এরূপ করিয়া 

থাক, তবে ভরতকে কহিয়৷ আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়া 
ইব 1” ধর্শীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষণ লঙ্জায় অভিভূত 

হইয়া পড়িলেন । ৰ 

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হলেন. অনশন, ও. 
শোকের জীবস্তমুন্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট 
_জেখিরা বালকের স্তার উক্তকণ্ঠে কাদিতে লাগিলেন-_*হেমছত্র 
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ধাহার ২ মন্তকের ৷ উপর শোঁত ভা পাই, দেই রাস উজ্জ্রম শিরো- 
দেশে আঙ্গ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও 
অওর দ্বারা মার্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কাস্তি 
ধুলিধূনর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রক তিপুঞ্জের আরাধনা বন্ত, 
তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,-_আমার ডন্তই 
তুমি এই সকন কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোকগঞ্ঠিত নৃশংস 
জীবন বিকৃ!” বলিতে বরিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্র 
পাদমুলে নিপতিত হইলেন। এই ছুই ত্যাগী মহাপুকষের মিলন 
দৃপ্ত বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহারও মাথায় 
জটাভুট, দেহে চীরবাস। ভিন কৃতাঞজলি হইয়া অগ্রজের পাঁদমূলে 
দুষ্ঠিত। রানচন্জ বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, 
অতি আরে হাত ধরিয়! উঠাইয়া মস্তকাপ্রাণপুর্বক অঙ্কে টানিয়া 
লইলেন ; বপিলেন--"বৎস তোমার এ বেশ কেন? তোমার এ 

বেশে বনে আপা মৌগা নহে ।” 

উর্রত জোটের পাদভলে লুটাইয়| বলিলেন,--“আমার জননী 
মহাঁঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাহাকে রক্ষা করুন, 
আম আপনার ভাই,--আপনার শিষা, --দাগানদাস, আমার 
প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়! অভিষিক্ত হউন |” 
বছ কথা, বছ বিতও চলিল ১-_ভরত বলিলেন, “আমি চতুদশ- 
বৎমর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রতিপালন আমার কর্তব্য ।» কোন- 
রূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া! 
কুটীরদারে ভূষিত হইয়! পড়িয়া রহিলেন। রামচন্ত্র এই অবস্থায় 
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গাদরে উঠাইয়া নিজের পাকা তাহাকে: প্রদান ন করিলেন! জটা, 
ভার শোভান্বত করিয়া ভ্রাতূপদরকে বিভূত্ষিত পাদুকা তাহার 
নকুটর স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণ ঘে শোত| দিতে অসমর্থ 
এই পাদুকা সেই অপুর্ব রাজগ্রী ভরহকে প্রদান করিল। ভরত 
'বদায়কালে বলিলেন, “রাজাভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া 
চতদশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়াস্তে তুমি না 
আসিলে অগ্নিতে জীবন খ্বিসঙ্জন করিব |” অযোধাার সন্নিকটবন্তী 
হইয়া ভরত বলিলেন, “অযোধা! আর অযোবা। নাই, আমি এই 
সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারব না।” নন্দীগ্রামে রাজ- 
ধানী প্রতিষ্ঠিত হল, উহা রাজধানী নহে--খষর আশম | সচিব- 
বন্দ জটাবকলপরিহিভ ফলমূলাহারা-রাছার পারে কি বলিয়া 
মহার্থ পরিচ্ছদ পরিয়া বর্দিবেন, তাহারা সকলে কষার়বন্ত্র পরিচে 
আবম্ত করিলেন। দেই কষায়বন্তপরিতিত সচিববুন্দপরিবু 
ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ভাগ রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র 
ধরিয়া চতুর্দশ বৎসর রাজ?পালন করিয়াছিলেন । 

ভরতের এই বিষ মুষ্িখানি রামের চিন্তে শেলের মত বিদ্ধ 
হইয়াছিল। যখন সীতাকে হারাই! তিনি উন্মন্তবেশে পম্পাহীরে 
ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন,-এই পম্পাতীরের রমণীয় 
দৃশ্ঠাবলী সীতার বিরহে ও ভরতের ছুখে ম্মরণ করিয়া আমার রম- 
শীয় বোধ হইতেছে না1” আর একদিন লঙ্কায় রামচন্র সুপ্রীবক্ষে 
বলিয়াছিলেন, প্বন্ধু, ভরতের মত ভাত। জগতে কোথায় পাইব / 

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাহার পদে সেই 



৯২ ূ রামারণী কথা। 
ক  ল ৮% ৯ পি সি সত বে সি এপি লো ভীত লী, জো. পিপল ১ তাস রী নি লাল আনি ভি সি লো এলি 2 ৭ 

পাছৃকাঘ় পরাইয় কতার্থ হইলেন, এবং রামের পদে প্রণাম করিয়। 
বলিলেন, “দেব, তুমি এই অযোগ্য করে যে রাজাভার স্িস্ত 
করিয়া ছলে, তাহা গ্রহণ কর। চতুর্দশ বৎসরে রাজকোষে সঞ্চিত 
অর্থ দশগুণ বেশা হইয়াছে ।” 

রামারণে যদি কোন চরিত ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, 
তবে শাহ একমাত্র ভরতের চরিত্র। পীতা লক্মণকে যে কটুক্তি 
করির(ছিলেন, ভাহা ক্ষমার্থ নহে। বাঁমতন্দের বালিবধ ইত্যাদি 
অনেক কার্ধ্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষণের কথা অনেক সময় 
অতি রগ ও ছুর্বিনীত হইয়াছে । কৌশল দশরথকে বলিয়া- 

ছিলেন, “কোন কোন জনজন্ত যেবপ স্বীর সন্তানকে ভক্ষণ করে, 
তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।” কিন্তু ভত্ের চরিত্রে কোন খত 

নাই। পাছকার উপর হেমচ্ছত্রধর জটারন্কলধারী এই রাঁজর্ষির 
চিত্র রামার়ণে এক অদ্বিতীম় রর করিতেছে। শখ 
সতাই বলিয়াছিলেন-_ 

“রামাদপি ছি তং মন্তে ধরতে! বলনত্তরম্।* ৃ 
কৈকেয়ীর সহম্রদোষ আমরা ক্ষনার্ধ মনে করি, যখন মনে হয়) 
তিনি এবপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা টি | 
কের সন্ধে একবাকো বলিতে পারি-- 

"ধস্ম্বং ন তয় তুলাং পশ্তামি জগভীতলে |. 
অবস্বাগাগতং রাজা হন্ং তাক মিহেচছলি ” 

অবস্থাগত রাঙা ভূমি প্রতাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি 
রন্তু, জগতে তোমীর ৫ রি ধার না। 



ল্মমণ | 
২ 

বাঁলকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষণ রামচন্দ্রের “প্রাণইবাপরঃ” 

অপর গ্রাণের ন্যায়। ভরত ছাড়া আমরা রাঁমকে কল্পন। করিতে 

পারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচরিজ কর্পনা করিবার স্ববিধাও 

কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তপধক্মণ ছাড়া রামচরিত্র এবাত্ত অমন্পূর্ণ। 

লক্ষণের ত্রাতৃভক্তি কহকট! মোন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী 1 

লক্মণ রামের গ্রতি ভালবানা কথায় জানাইবার জন্ত খাকুপ 

ছিলেন না, নিতাস্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কট না পড়িলে তিনি 
তাহা হদয়ের স্থ্গ [ভীর স্নেহের আভাল দিতে ইচ্ছুক হইতেন নু) | 

খাধ্য হইয়! ছুই এক স্থলে তিনি হঙ্গিহমান্ধে তাহার হৃদয়ের ভাঁ 

বাক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই 

আমার্দিগের নিকট মর্কনর বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। | | 

ভরত, সীতা এবং রামচজ্জ্ুও মনের আবেগ সংবরণ করিতে 

জানিত্রেন না? রর লক্ষণ স্বেহমন্বন্ধে সং্যমী--সে সহ পরিপূর্ণ, 

অথচ তাহা আবেগে উচ্চৃসিত হইয়। উঠে নাই? এই. মৌন 
্নেছচত্র আমাদিগকে সর্বত্যাগী কটি নাছ জশেষ 
কথা জানাইতেছে। 

| ছল ছার মী 
শ্নঈতেদ বিনা নিসা জাতে পুরুযোবঃঃ। 

ৃষ্টারসুপানীতমনাতি ন[হ তং বিদ! ৮... 
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টন রামারদী কৃথা। 
পস্ছি পিপি তি পর শান পণ, ..৫০হ ১ শালা উপ জা শপ পপ পরী ৮৮ িপাশিশট এপাশি পাস তিক 

রামের কাছে, মা গুইলে তাহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের 

গ্রুসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাহার তৃপ্তি হয় না 
প্যদ| হি হয়মানঢো সৃগয়।ং যাতি রাঘবং | 

অধৈনং পৃষ্ঠতোহত্রেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্ ॥” 

বাঁম যখন অশ্বারোহণে মুগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধন্ুহন্তে 
তাহার শরীর রক্ষ1 করির। বিশ্বস্ত অনুচর তাহার পিছনে পিছুনে 
যাইতে থাঁকেন। যেদিন বিশ্বামিত্রের “সঙ্গে রাম রাক্ষদবধকন্সে 
নিবিড় বনপথে যাইঙেছেন, সে দিনও কাকপক্ষরর লক্ষণ সঙ্গে 

সঙ্গে। শৈশবদৃশ্তাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা 
লক্ষণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয। উঠিয়াছে। 

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সস্তোষপ্রকাশের জন্ত 
বাস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষণের মুখে আহলাদস্থচক কথ। নাই, নীরবে 

রামের ছায়ার স্তায় লক্ষণ পশ্চা্বন্তা। কিন্তু রাঁম স্বপ্নভাষী ভ্রাতা 
হৃদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাদে সুখী হইয়া সব্ধপ্রথমেই লক্ষণের 
কণ্ঠলগ্র হইয়া বলিলেন,__ 

পজীবিতঞ্চাপি রাজা তবরর্থমভিকাময়ে।”-_ 

আমি জীবন ও রাজা তোমার জন্তই কামনা করি। ভ্রাতার এই. 
ব্বপ ছুই একটি কথাই লক্ষণের অপূর্ব স্েহের একমাত্র পুরষ্কার ও 

পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কমমানয়নে দেখতে পাই, রামের 
এই দিপ্ধ আদরে “নুবর্ণচ্ছবি” লক্ষণের গণ্য বা প্রসুরতায় 

ূ রক্কিমাভ হইয়! উঠিয়াছে। 

কিন্ত ই মৌন ন্বন্লভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্তার 
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করিলে, তাহ! ক্ষমা করিতে জানতেন না| যেদিন কৈকের়ী 
অভিষেকব্রতোজ্জল প্রফুল্ল রামচন্রকে মৃত্যুতুলা বনবাসাজ্ঞা শুনাই- 
লেন, রামের মূর্তি সহস! বৈরাগোর প্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, 
তিনি খ'ববৎ নিলিপ্রভাবে গুরুতর বনবাসাজ্ঞ! মাথায় তুলিয়া 
লইলেন, অভিষেকসম্তারের সমস্ত আয়োজন যেন তাহাকে 
বা্গ করিতে লাগিল, সেই দিন সেই উৎকট মুহূর্তেও তাহার 
আর কোন সঙ্গী ছিল লা, তাহার পশ্চান্ভাগে চিবসুহৃৎ ভক্ত ক্ষণ 
হইয়া দীঁড়াইয়াছিলেন, বান্মীকি ছুইটি ছত্রে সেই মৌন চিত্রটি 
আকিয়াছেন-- 

“তং বাঞ্পপরিপূর্ণাঙ্ষ: পৃষ্ঠতো হনুজগাম। 

লক্ণঃ পরমতুদ্ধ; সুমিত্রাননাবদ্ধনঃ ৫" 

লক্ষমণ--অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাপ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রু হার পশ্চাৎ পশ্চাৎ 
যাইতে লাগিলেন । 

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ করিতে পারেন নাই। রাম- 

চন্ত্র ধাহা'দগকে অকুন্তিতচিন্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্মণ তাহা- 
দিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনধাস লইয়া তিনি 
কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাধিহণ্ড! করিয়াছিলেন, কুদ্ধ হইয়া: 
তিনি সমক্ত অবোধ্াযাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি 
রামের কর্তবাবুদ্ধির গ্রশংস! করেন নাই--এই গর্হিত আদেশপাঁলন 
ধর্ঘ্সঙ্গত নহে, ইহাই বুধাইতে চেষ্টা করিরাছিলেন। এই তেজস্্ী 
যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্র একান্তই বনবাসে যাইকেস, 
তখন কোথ! ইইতে এক অপুর্ কোমলতা তাহা কার. 



সর্প ২ লি 

করিয়া বিল, তিনি বাঁলকের স্ভার রামের রে ুষ্টিত হইয়া 
কাদিতে লাগিলেন-- 

রি  গস্্ধাঞ্ীপি লোকান।ং কাময়ে ন ত্য বদ 8:45. 
অমরত্ব কিংবা জিলোঁকের ধর্ধর্যাও আমি তৌম! ভিন আকাজ্। 

করি না। রামের পাদগীড়নপুক-_উহা অশ্রসিক্ত করিয়া নব- 
বধুটির ন্যায় সেই ক্ষান্রতেজোদীপিত মুর্তি ফুলসম স্ুকোমল হইয়া 
সঙ্গে যাইবার অন্ভমতি গ্রার্থনা করিলৎ এই ভিক্ষা ন্নেহহচক 
দীর্ঘ বক্ত সায় অভিবাক্ত হয় না, অতি অল্প কথার তিনি রাঁমের 
মঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহ. 

গভীর আত্মতাগী হৃদয়ের ছায়া! পড়িয়াছে। বাম হাতে ধরিয়া 
তাহাকে তুলিয়া লইলেন, *প্রাণসম প্রিয়” “বস্ত” “সখা” প্রভৃতি 

স্গেইমধুর সম্তীষণে তাহাকে সতষ্ট করিয়। বনযাত্র হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষণ ছুই একটি দৃক 
তাহার অটল স্বল্প জ্ঞাপন করিলেন, “আপনি শৈশব হইতে 
আমার নিকট গ্রতিশ্রত, আমি আপনার 97 আজ 
॥ তাহার বাতিক্রম করিতে টাহিতেছেন কেন ?” ৪ 
ন্ট লক্ষণ বঙ্গ চলিবেন। এই আত্মার | দেবতার ও জব কেহ 
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লক্ষণ | ১২৭ 

হইয়া চলিলেন, তজ্জন্য কেহ আক্ষেপ, করেন নাই | আজ রাম- 

লক্ষণসীত| বনে চলিয়াছেন, অযোধার যত নয়নাঙ্ধ, তাহা রহিয়া 
হয়া না রা বর্ষিত হইতেছে । সীতার পাদপদ্ের 
অল্ক্তককাগ মু: যাইবে, সাহা কণ্টকে নিহিত এ 

র্ঘশ়নোচিত রা রাঁমচন্ ক্ষমূলে পাংশুশনণীয় শুইয়া মন্তমাতি, 

গাঁর ধুলিলুষ্টিতদে-হ গাতে গাজোথান করিবেন, ধিনি ব্দিগাগের 

সশ্রাবাগী তমুখর গঃ নম্পর্গা গ্রাসাদে বাস করিতে অভ নত ভিনি " 

কেমন করিয়া চীরবাস পিয়া খানে বনে ভরুচল খুঁজিয়া বেড়া 

বেন--এই আক্ষেপোক্জি দশরথ-কৌশলা। হইতে আস্ত করা 

আযাধাবসী প্রত্যেকের কঠে ধ্নিত হইনেছিল।  গ্রাজাগণ 

রথের চক্র ধরিয়া স্ুমন্ত্রক বলিরাছিল-- 
"নংযচ্ছ বাঞ্সিনাং ধম্মন দুভ যাহি শনৈঃ পনৈঃ| 

মুখং ভ্রক্ষা'নো রামস্থ ছুরদিশিম ভবিষাতি 8 

সাথি, অশ্খের রশ্মি সংষ্ঠ করিয়া দীরে পীরে চল, মর 

রামের মুখখানি ভান করিয়। দেখা লই , আর আমরা! উহা সহজে 
দেখিতে পাইব না1” কিন্ত লক্ষণের জন্য কেহ আক্ষেগ করেন | 

নাই, এমন কি, সুমিতাও বিদায়কালে পুজের কষা ইয়া জেন 

রন নাই, তিনি দূ অখচ স্েহা্দকণে লক্ণকে বলিগাছিলেন_ 
নাং রশ ধঃখিদ্ধি নাং বিদ্ধি পনকায়গজাম। 

ধাবটবীং বিদ্ধ গল্ছ তাত বখরিগম্ 87 

বনে বাগ-রামকে  দৃশ্রখের স্যার 
চাকে আঁমার স্বা যনে কারও এবং ৰনকে অযোধা 

১ সস ০টি রসি লস সি সস লালা এপি ১০৯০ পিপিপি ০ ০০০০০ 
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চি 

চাদ ক 
শত, পপ পা সপন পা পালা চি সমর 

সি ৯০০ 
পিপি পি লাম বলিয়া গণা করিও” মাত্র চক্ষু অশ্রবিনদু লক্ষণ গাটলেন না না, বরং মিত্রা 1 তাঁহাকে যেন কানের 'জ্ ২. এহরইকার তবরািত করিয়া দিলেন-_ 

. পহামিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি গুনগুন বাচ তম্।” সমিত্া তাঁহাকে পুনঃ রি যাও যাও” এই কথা বলিতে লাগিলেন । 
মৌন সঙ্নাসী মায় সবজদব্গের উ্তপক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্ত সাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচজ্দের ভন যে শোকোচ্ছাস, আহার যদো তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিমি কাহারও নিকটে বিলাপ প্র প্রতাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাহার : নিজের সত্ব লু হইয়া গিয়াছিল। 

_.. আরণভীবনের ধাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ ৃ লক্ষণের উ উপর পড়িয়াডিল, কিংবা [ভাহা তিনি আহ্লাদ সহক রে মাখায় ভুলিয়া লইয়ান্টিলেন। গিরীহদেশের পুষ্সিত বন্ট তরু- জি হইতে “কুন্গুমচয়ন' করিয়া রামচজজজ সীভার চর্ণকুত্তলে পরাই- ৰ তেন) টৈরিৰ রেণু স্বারা সীতার সুর ললাটে তিলক রচনা যা না পদ্ম তয় সীতার সহিত মন্দাকিনীতীয়ে অব- তেন কিংবা টু গেতদকুে সীতার 







লক্ষণ | ১২৯ 
- এসসি িশিি শীলা পিপিপি এ পাস পিপি ১০ পাপ, চরে পি রি 25: 

পকা স্ত লই এক স্থান হইতে স্থানান্তরে বারা করি? ঞ্ন, রা | 
কখনও ব! মহিষ ও বৃষ করীঘ সংগ্রহ করয়। অশ্বি জাল্বার 
হি কারতেন। চি দেখে পাই, শাঙ্ফা-ণর তুষা- 

নড্যোহকায় শেষটাত্রিতে যবগগোধদাক্ষর বনপা নাল-শেষ 
শে, 

52 50৮১ ১ রক ০ এটি রিনি ৃ ন'ল্না শো ভত সরসাতে কলস নয়া এন জল ভুগুতছন। 

শগ্ত একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্থ তের লা লা হইতে 

“সী ভটে যাইবার পথটী চিহ্নিত করিবার ভষ্া' হিনি' পথে পথে 

উচ্চ হরশ।থার চারগও বন্ধ করিয়! চাচির | বুখুন ও বা | 

ভন কোমণ দভাঙু। ও বুক্ষপ্থ দ্বানা রামের শম।। প্রস্তত করিয়া 

অপেক্ষা করিতেছেন, কখনও বং দেখিতে পা তিনি কাদিলা! 

রণ হইবার জঙষ্ত বৃহৎ বা্টগুলি শুক বন) ও বতস্গ * দানা 

সুসংবদ্ধ করিয়া মধাভাগে ভন্দশাখ। ছার! সীগার উপবেশন ভন 

সখপনন রচনা কু (পুত নিব ই হস? কাত পন ভাত, পাস 

তাহার নিজনন্তা হারাই । ফেপির়া ছিলেন। মক পঞ্চবটীতে 

উপস্থিত হইয়া লক্ষণকে বল্য়াছিলেন এই সুন্দর তররাক্ি- 

পুর্ণ প্রদেশে নল ন্ন্থ একটি স্থান খুঁ।ওয়া বাহির 

করিয়া লও 1” লক্ষ বললেন, “আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, 

তাহাই দেখাইয়। দিন, মেবুক্র উপর নর্কাচনের ভার দিখেন 

না?” প্রভুসেবায় এরূপ আত্ম রা ভবহ এমন আর কোথা 

দেখিরাছেন। রামচন্ স্থান !নদ্েশ করিরা দিলে লক্ষণ ভূঙ্গি 
মতা সম্পাদন করিয়া খ ধ 'নত্রহতস্ত নৃ্তকাখননে প্রবৃত্ত হলেন । 

আর এক দিনের দৃগ্ভ মনে প ডে, গভীর অরণো চারদিকে 

9 
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ক 

৬1 পলা নী শক শা এ ১ লি এ 1? সা টি টা ৯০ পাস িপির্ণ পিপাসা 5০ ৯৪ &. লিস্ট সি সিল ০০ 

কৃষ্ণনপ 'খচিরণ করিতেছে, পথহারা দি র্ বপন পথিকত্রয় রািবাসের 
জন্য জঙ্গলের নিভতে বৃক্ষ কনের হয়া বিয়া পীঠার সুন্দর সুখ 
খাঁন অনশন ও পর্যাটনে এ একটু হহা। হহর! পড়িরাতছ। রান- 
চন্দ্রের এই ছুখেময়ী রজনীর কষ্ট অহা হইল,. স্তিনি লক্ষণকে 
অন্যাধায় (ফরয়। বাবার ভষ্ঠ বারংবার পা গা বরিত5 হি, 
লেন, “এ ক আমার এবং সীভা ই হউক, তুমি ফিরিরা যাও, 
শৌকের অবস্থায় সাবনাদান করিয়া আমার মাঁগদগকে গাগল 
করিও)” পন্ধণ স্বার-পেহ দন্বন্ধে বেনা কথা কঠিতে ভান তএ 
নাঃ রামের এবংবিব কাঁতরোক্িতে দুঃখভ জইয়া বগিনেন.. 

"ন হি তাতং ন শক্রুত্ুং ন মিত্রং পরন্তপ | 
জষ্ মিচ্ছেয়মাাংং স্বরগকাপি হয়া বিন | 

'আমি পিতা, সুমিত) শক্ষত্ঘ। এমন কে স্বর্গও শোমাঁকে ছাড়িয়া 
দেখতে ইচ্ছা করি না" 

কবদ্ধ মরণ, জটায়ু মরিলেন ; আমরা দেখিতে পাই, লগ্ষণ 
শংশেবে সমাপস্থল খনন করির। কাঠ আইরণপুকবক কবন্ধ ও 
জটাযুর মৎকার করিতেছেন । দিখানাত্র তাহার বিশ্রাম ছিল 
না--এই সেবাটি ও হার জাবনের পরম আকাজ্জার বিষ, 
ছিল। বনে আসবার সময় ঠাহাই হিলি ব্রা আসিয়া, 
ছিলেন__ 

“ভনাংস্ত মহ বৈছদেহা। গিরিসানুষু রংহসে। 
অহং সর্ধং কষা ম জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে 
ধুয়াধায় সণ খনিত্রপিটকাধরঃ 8" 



রি | ১৩১ 

দেবী: আনি সঙ্গে জানিনা গরিষানুদেশে বিহার করিবেন, 
ভাগরিত বা নিদ্রতই থাকুন, আপনার সকল কম্ম আমিই 
করয়া দিব। খ'নত্র, পিউক এবং দন্ত হত্তে আমি আপনার সঙ্গে 
সং্গ ফিরিব।” 

খনবাসের শেষ বহপর বিপদ আমির উপস্থিত হইল; রাবণ 
পাতাকে হরণ করিয়। গহয়। গেল । সাহার শোকে রাম ক্ষিপ্র 
৮11 থা 154 রে হিরা / ৯54 ৯০১০০ ট্রি এ | পায় হইয়। পড়লেন, ভাঙার এই দাকণ কই টিক লঙ্গুণও 

পাগলের মহ সাভাকে হঠস্ত তত খুছয়া বেড়াইতে লাগলেন । 

'ম খুজযা রামের অন্ুজ্ঞায় (ইনি বারংবার গাদাবরার তান 

আিলেন। এইমাত্র গোদাবরাতরে ধন তম করিয়। 

আিয়াছেন, রাম ঠখনহ আব বগিেনল 

দ্শীঘ্রং লক্্রপ জশাহি গহা গোদাবরীং নদামূ। 

অপি গোদারছ) সী) পঞ্মান্তানয়িতং গত 0” 

পুনরার গোঁদাবরার হটদোশে যাইয়। হঙ্গণ সাহাকে ডাকাত 

চিজ রি তাহার মন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভরে রামের শকট 

উপস্থিত হইয়া আতস্বরে বনাদুলন ও 

“কং নু সাদেশনাপন্ন: বৈদেঠী ক্লেশনাশিনী 

রা 

“কোন দেশে ক্রেশনাশিনা বৈদেহা গিয়াছেন হাহ! বুঝে 

পারিলান না 
“নৈতাং পগ্ঠামি তীর্থেযু ফোশতো। ন শৃণোতি মে)” 

“গোদীবরীর অবতরণস্থানদমৃহের কোথাও তাহাকে দেখিশ্রে 
পাইলাম না ডাকিলাম, কোন উ্নর পাইলাম না) 

পাস লা পনতগ আাসি৩ ৭৯৪7৮ ০5 হাসি ০১ এল 



১৩২ রামায়ণ সঃ | 

| রর বট শর দীনঃ রিগোরিত | 

রামঃ সমভিচক্তাম স্বয়ং গোদবরীং নদীম্ ॥৮ 

লক্ষণের কথা শুনিয়া অরিয়মাণচিন্তে রাম স্বয়ং সেই গোদীবরীর 
অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন। 

_.. ভাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ণ যেরূপ কষ্ট পাইতে 
ছিলেন, তাহা অনন্থভধনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্তনা 
দিবার চেষ্ট৷ করিতেছেন, রাষ কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। 
লক্্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম. বারংবাঁর বলিতেছেন 

“&1 লক্ষ্মণ মহাবাছো পষ্ঠপি ত্বং প্রি্নাং কঠিং।” 

লক্ষণ, তুমি কি পীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ ? ?” এই 
শৌকাকুল কণ্ঠের আন্ডিতে লক্ষণের চক্ষু জলে ভরিয়া আদি, 
তাহার মুখ শুকাইয়া যাইত ্ 

দনুনামক শাপত্রস্ত যক্ষের গ্রিন রাম লক্ষণের সহিত 
পম্পাতীরে স্থগ্রীবের সন্ধানে গেলেন । রাম কখনও বেগে পথ 

পর্যাটন করেন, কথনও মুচ্ছিতি হইয়! বসিয়া পড়েন, কখনও “সীতা 
_ সীতা” বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিন্ে খাকেন, কখনও প্হা দেবি, 

একবার এস, তোমার শৃন্ত পর্ণশালার অবস্তা দেখিয়া বাতি” এই 
বলিয়া কাঁদিতে কীদিতে বিনুণ্তসংজ হইয়া পড়েন, কখনও 
পম্পানীরবন্তি- প্থকোকনিঙবান্পনননদর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া 

ৃ উঠেন. 
চি ইং সীতার বাতি ামরষদে। হয়3.।” 

 চিরুহুম্বৎ চিরসেবক লক্ষণ রামকে এই অবস্থায় যখন ৪ 
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ইজ রর াসগেন তখন নাং হীন প্রেরিত 

লী রা সন্্রম ও আদরের সহিঠ ররর জার 

পৃথিবীজয়ের শ:ক্তসম্পন্ন, আপনার! চীর ও বন্ধল ধারণ করিয়াছেন 

কেন? আপনাদের বৃন্তা রহ নহাবাছ মব্বস্ভুষণে ভূষিত হইবার 

ঘোঁগা, সে বাহু ভূষণহীন কেন ?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া 
লক্ষণের চিররুদ্ধ ছুঃথ প্টচ্ছ'ঘত হইয়! উত্ঠিল। ঘিনি চিরদিন 

মৌনভাবে স্েহাদ্র জদর বহন করিয়া আবিয়াছেন, আজ তিনি 

স্নেহের ছন্দ ও ভাষ! রোন কছিত5 পারলেন না। পরিচয় প্রদা- 

নের পর তিনি বলিলেন বদ্ধ নেদদেশে আজ আমরা সুগ্রীবের 

শরণাপন্ন হইতে আরিরাছি। বে বান শরণাগ হদিগকে অগণিত 

,বিতত অকুষ্ঠিতচিতে দান টা সেই ভগৎপুজা রাম আজ 

বানরাধিপতির শরণ পাইবার হস্ত এখানে উপস্থিত। ভ্রিলোক- 

বিশ্রুতকীন্তি দশাথের জোহ পুজ আমার গুরু রাচন্র স্বরং বান 
রাধিপণতর শরণ লইবার ডন্য এখানে আমিয়াছেন ! সব্লোক 

ধাহার আশ্ররলাতে কৃতার্থ হইহ, বিনি প্রজাপুগ্জের রক্ষক ও 

পাঁলক ছিলেন, আছ ভিনি আশ্রনন্িক্ষ করিয়! সুগ্ীবের নিকট 
উপস্থিত। তিনি শোকাতিভূত ও আন্ত, স্গীৰ অবস্ই প্রসন্ন 

হইয়া তাহাকে শরণ দান করিবেন 1”-বলিতে বলিতে লক্ষণের 

চিরনিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ৃসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাদিয়া মৌঁনী 

হইলেন। রাগের গছুরবস্থাদর্শনে লক্ষণ একান্তর্ূপে অভিস্ভৃত 
হইযাছিলেন, তাহার যি আর ও ) করুণ হ্যা পড়িরাছিল। ] 
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এই নিতা ছঃধসহায় ভৃষ্ঠা, সখা ও ও ক! নষ্ট ্ ভ্রাতা রামের প্রাণ- 
প্রি ছিলেন, চাহ! বলা বাহুলা । অশোৌকবনে হনুমানের নিকট 
সীতা বলিয়াছিলেন, ভ্রাতা পক্মাণ আমা অপেক্ষা রামের'নিয়ত 
প্রিয়তর।” রাবণের শেলে বিদ্ধ নঙ্গুণ মেন বুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল 
হইয়া পড়িয়াছিলেন, সেদিন আমর! দেখিতে পাই, আন 
শাবকক বাদ যেকপ রক্ষা ঝরে, রাম কনিঠকে সেইন্প আপ্ত- 
পিয়া বলিয়া আছেন :-রাবণের অসংখা শুর রামের পৃষ্টদেশ ছিন্ন 
ভিন্ন করিতেছিল, সে দিকে দুকৃপাত না করিয়। রাম লক্ষণের প্রতি 
গল চক্ষু হ্ততত করয়া তাহাকে রক্ষা! করিতোছিলেন।  বানঃসৈন্ঠ 
পক্মাপর রপাভার গ্রহণ করিলে তত *'ন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং 
রাবণ পৃ্ভগ দিয়! চি! গেলে বুক জাতাকে অতি স্থাকোমল- 
ভাবে আলিঙ্গন করিয়। পাম বলিলেন “তুমি "যরপ আমাকে বনে 
অন্গুগমন কাধয়াছিলে, আজ আও তেমন্ন তোমাকে বযীলয়ে' 
অন্ুগমন করিব, তোমাকে ছাড় আম বীচিতে পারিৰ না) 
সাতার মত স্ত্রী অনেক খুলে পাওয়া বাইতে পারে, কিন্ত তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়। মাইবে না। দেশে দেশে 
স্ত্রীও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাঁই 
না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন 
করিয়া আমায় একবার দেখ) আম পর্বতে বা বন-মধো 
শোকার্ত, প্রমন্ত বা বিষণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাকো আমায় 
শাস্কনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হই 1 আছ ?” 

নামের আজ্ঞাপালনে লক্ষণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, 
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সঙ্গত হক বা না! হউক, লক্ষণ সনদ ' মৌনভাবে তাহা 
পালন করিয়াছেন। রাম সাভাকে বিপুল নৈস্যসংঘের মধ দিয়া 

শিবকা ভাগ করিম! পদব্রছে আনতে আজ্ঞ! করিলেন । শত শত 

দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়। পীতা লজ্জায় দেন মরিয়া মাইতেছিলেন,। 

ব্াড়ানয়ীর সর্ধাঙ্গ কম্পিহ হইঠেছিল। পন্ণ এই দৃশ্য দেখিয়া 
বাথিত হইলেন, কিষ্ত রানের কার্ষার প্রতিবাদ করিলেন না। 

ঘখন সাত! অগ্রিহে প্রা বিনজ্জন দিতে ককহমংকন্ধ হইয়া পক্গণকে 
চিতা প্রস্তত করিত আদেশ কিরিলেন।হখন লক্ষণ গমের 

বুঝার অজন্চক্ষর চিল শ্রাস্তহ করিলেন, কিন্ত কৌন 

প্রবাদ করিলেন ন.। ভা তে তিনি স্বারঘস্তিত শৃল্ত 

হউন! গিয়াছিলেন | 5৫) এমন কি সীহারও, মৃদু অথচ 

তেজোবাঞ্তক বাক তহা দর স্থগভীর ভালবানার মদোও 

অ'মরা উপল করিত পাি, কিন্তু বানের প্র লঙ্গণের ন্েহ 

সম্পূর্ণরূপে আত্মার ৷ ভর5 রানচজর জম্ম, যে সকল কষ্ট 

স্বীকার করিয়াছেন) হাহা আমাদদর প্রাণে আঘাত দেয়না দশ 

বান্তর পক্ষে এরূপ আত্ম চাগ আমাদের নিকট অপুবব পদার্থ 

বলিয়। বো হর; ভর স্বংগর দেবঠায় গ্তায়। তাহার ক্রি 

কলাপ ঠিক ঘেন পৃথিবীবাদীর নহে, উহা সব্ধদাই ভাবের এক 

উচ্চগ্রামে আমানদগর মনাদোগ মধল আকর্ষণ করিয়া রাখে। 

কেন্তু লক্মণের আত্মভাগ এত সহজভাবে হইয়! আবিয়াছে, উহ 
বাু ও জলের মত এত সহজপ্রাপা বে অনেক নমর ভরতের 

আত্মত/াগের পার্শে লক্ষণের খনিত্রদ্বার মৃত্রিকাখনন প্রভৃতি 



২৩৬ রামায়ণী কথা । 
পনির বকা, 

সেবাবৃন্তির মধ্যে আমরা তাহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব 
করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা 
উপেক্ষা পাইয়া থাকে । তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষণ ভিন্ন রামকে 
আমর! একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রাঁষের 
প্রাণ ও দেহের ষহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর 
পরে অকন্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভীিত হইয়া 
উঠে,__ধরাবানিগণ সেই স্বর আলোঁকচ্ছটাঁয় পুলকে উন্মন্ত 
হইয়া উঠে, তরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা। সেইরূপ,_-কৈকের়ীর 
ষড়যন্ত্র ও রামবনবাপাঁদির পরে ভত্রতে আটস্তি তপূর্ব প্রীতি 
বিচ্ছুরিত হসটা আমাদিগকে সহদা সেইরূপ চমতরুত করিয় 
তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রতাশা করি না। কিন্তু লক্ষণের 
প্রেম আমাদের 'নত্যপ্রয়োভনীয় বাধু-প্রবাহ, এই বিশাল 
অপরিসীম স্সেহভরঙ্গ আমাদিগকে সম্রীবিত রাখিয়াছে, অথচ 
গ্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়! বাইতেছি | লক্ষণ রামকে বলিয়া- 
ছিলেন-“জল হইতে উদ্ভূত মীনের সায় আপনাঁকে ছাড়িয়া 
আমি এক যুহূর্ভও বাচিতে পারিব না 1” এই অসীম স্নেহের তিনি 

কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোঁষ, 
ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাণী নহে, ইহা দীতা। 
কখন বহকবচ্ছ,সাধনে গ্অবসন্ন লক্মণকে রাম একটি স্নেহের কথা 
বলিয়াছেন, কিংবা একবার আমিন বরা া্গণের নেত্র 
্বন্তে টু পুলকাশ্র ফুটিরা উদ্চিাছে, কিন্তু তিনি রা 

তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন না ্  

০০০ 
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লক্ষণের চরিত্রের তি মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাহার 
চরিত্রের আর একট! দিক্ আছে । পূর্ববর্তী বৃত্াত্ত পাঠ করিয়া 
কেহ কেহ মনে করিতে লক্ষণ বিশেষ তীক্ষদীসম্পন্ন 

ছিলেন না। তিনি অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সভা, কিন্ত হয় ত রাম 

ভিন্ন তাহার পক্ষে নিজেকে হায় ফেলিবার আশঙ্কা ছিল। 

চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্ধান। পরিচাগিত হইয়। আসিয়াছেন, সহসা 

একাকী মংনারের পঞ্চ পর্যাটন কর! তাহার পক্ষে ছুই হইত, 

এইজন্যই তিনি রানগ চগ্রাাণ হয়! বনগমন করিয়াছিলেন । এ 

কথ। ত মানিবই না, বরং ভাগ করিয়া আলোচনা করিলে দেখা 

যাইবে যে, লক্ষ্ণই রাগায়,ণ নি নন একমাত্র জীবন্ত চিত্র। 

তাহার বুদ্ধির সঙ্গে রাগের বুদ্ধ দে সর্বদাই একা হইয়াছে, তাহা 

নহে, পরস্ত বে স্থানে উক্য ন। হইত, সে স্থানে নি স্বীয় দ্ধ 
রামের প্রতিভার নিকট হঠবল ভইতে দেন নাই | 

_ বনবাঁসাজ্ঞা তাহার নিকট অশান্ত অন্যায় বশিয়। বোর হইয়া" 

ছিল এবং রামের পিতৃ আঁদেশপাছন তিনি পন্মবিরদ্ধ বলিয়া মনে 

করিয়াছিলেন । রাম লক্ষণযকে বলিয়াছিলেন, “ভুমি কি এই 
কার্ষা দৈবশক্তির ফল বলিয়। স্বাকার করিবে না? আরন্ধ কার্য 

নষ্ট করিয়! যদি কোন অসংকমি 5 পথে কার্য/প্রবাহ প্রবন্তিত হর, 
তবে তাহ! দৈবের কম বলিয়। মনে করিবে । দেখ, ফিকে 
চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভালবাসিয়াছেন, তাহার সার 

: গুপশালিনী মহৎকুলভাতা রাঙ্পুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার 
আন্ত ইত; বির তার এইরূপ গরতিজতিতে রাজাকে কেনই বা. 



১৩৮ রামারণী কথা । 
রা পি সি পাপী শা পপ পা পিপল প 

ক 

আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্প্ দৈবের কম্ম, ইহাতে মান্ষের কোঁন 
হাত না” লক্ষণ উন্ভরে বলিলেন, “অতি দীন ও অশক্ত 
বাক্তিনাই দৈবের দোহাই দিয়! থাকে, পুরুষকার দ্বারা ষাহারা 
দৈবের প্রতিকুলে দণ্ডায়মান হন, তাহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন 
হইয়। পড়েন ন!। মুদু ব্যক্তিরাই সর্বদা নির্ধযাতন প্রাপ্ত হন 
“মুদুহি পরিভূয়তে 1” ধন ও সভোর ভাণ করিরা পিতা যে 
ঘোএতর অন্তায় করিতেছেন, ঠাহ। কি আধনি বুঝিতে পারছে, 
চেন পা? আপন দেবতুনা, খজু ও দান্ত এবং নিপুতাও আপ 
নার প্রশংমা করিব খাকি। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে 
বনে হাড়াইয়। দিতেছেন? আপনি যে ধশ্ম পালন করিতে 
বাকুল, এ ধন্ম আমার নিকট নিগাস্ত অধশ্ম বলিয়। মনে হয়। 
তার বশাস্গ হইয়া নিরপরা? পুত্রকে বনবাস নেওয়।-_ ইহাই কি 
সত্য, ইহাই ক ধম্ম? আনি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক 
সম্পাদন করিব । দেখি, কাহার সাধা আমার শক্ত প্রতিরোধ 
করে? আজ গরুষকারের অসশ দিয়' উদ্ধাম দৈবহস্তীকে আমি 
ত্ববশ আনিব। যাহা আপনি দৈবনংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, 
তহা আপনি অনায়াসে প্রন্ভাখান করিতে পারেন, তবে কি 
নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্তকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন ৯৮ সাশ্রু 
নেত্র লক্ষণ এই সকলক্ট্রক্তির পর-_ | 

“হনিযে। পিতরং বৃদ্ধং কৈকেধা সক্তমানসম্ ।৮ 

বলিয়া জুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাহার 
তৌধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গহিত-আদেশ- পাপন 
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নি সিন সিল সত উর তল ১ বগা ₹ চে 

থে ধর্ম ত, ইছাবি তিনি কোনক্রমেই » লক্মণকে উর চি 
নাই। লঙ্কাকাঁণে দায়াপীভার মস্তক দর্শনে শোকাকুল রাম- 
চন্্রকে লক্ষণ বলিয়াছ্িলেন--হর্ষ, কান, দর্প, ক্রোধ, শাস্তি ও 
ইজয়নিগ্রহ এই সমস্ত অর্থের আয়ত্ত । "আমার এই মত) 
ইহাই ধন্ম কিন্ত কা অর্থমূলক ধণ্ম পরিভাগ করিয়। 
সমূলে ধম্মলোপ করয়াছেণ। আপনি ও পত আজ্ঞা শিরোধার্া 

করিরা ধনবামী হওয়া আপনার প্রাণাপক। পত্াকে পাক্ষসেরা 
অপহরণ কারয়াত্ড |” এই পুরধরবান্তিতবশানী বুধক শুধু স্বেহ 

গুণেই একান্তরূপে ঝভিত্বাযা হই! পড়িযাছিলেন। 
ভরের চরত্র নিজ নো ॥ কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা 

সাৰিক বৃন্তর উপর অধিষ্ঠিত] রাগের মহ ব্গশানণী চরিত্র 
রাঘায়ণে আর নাই, বস্তু অর বিশেষে রান ছুর্কন ও মৃছ্ভাবাপক্স 

হইরা পড়ছেন । রাগরিত্র বড়জটিল। কিন্ত লক্ষণের চরিত্রে 

আদাত্ত পুরুষকা:রর মহিন দুষ্ট হর। উহ ভাতের মত করুণ, 

রসের স্িগ্ধতা ও স্্রীলোকস্ু্ভ খেদমুখর কোনলঠা নাই । উহা 

সতত দু, পুকষোচিত ও বিপদে নির্ভার | লক্মণ অবস্থার ফোন 

বিপর্যযেই নমিত হইয়। পড়েন নাই ই । বিরাধরা্ষদের হন্তে 

সীভাকে নিঃসহারভাঁবে পতিত দেখির! বানচন্্র “হার, আজ মাত। 

কৈকেরীর আশ: পূর্ণ হইন” বলির অবদন্ন কইরা পড়িলেন। লক্ণ 
ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখির। তুদ্ধ সর্পের স্যার নিশ্বীস তাগ করিষা। 

| বলিলেন-ন্্তুলা পরাক্রান্ত হইয়। আপনি কেন অনাথের সায় 
পরিতাপ করিতেছেন ? আহ্ন, আমরা রাক্ষপকে বধ করি।” 

নে 

টি 



১৪০ রাঁমাঁয়ণী কথা । 
রর পিসি? পাস্পিিি জি ১ পাত 

শেখষি্ লক্ষণ রন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাই-: 
লেন, রাম তাহার শোকে অদীর হইয়া সঙলচক্ষে স্ত্রীলোকের 

মত বিলাপ করিহেছেম, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই 
রামকে এন্সপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্ত তিরস্কার করিয়া- 
ছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বদতা। দেখিয়া 
তিনি বাথিতচিন্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন--ভাহা এক- 
দিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার বঞ্জক,-*অপর দিকে নেইরূপ 
তাহার চরত্রের দৃঢ় তাহচক | “আপনি উৎসাহশূন্ত হইবেন না”, 

“আপনার এরূপ দৌর্ধনাপ্রনর্শন উটিত নে”, পুরুবকার অব- 
 ল্বন করুন” ইত্াদিরপ নানাবর্ধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি 
একদিন বলিয়া্লেন--«দেবগণেত অমৃতলাভের সভায় বছ শপস্তা 
ওজুলাধন করিয়া মহারাগ্ দশবথ আপনাকে লাভ করিযা- 
[ছে নু, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছ--আপনি 
স্তপম্থার ফলস্বরূপ । ঘদ্দিবিপদে পড়িয়া! আপনার স্ঠায় ধন্মীত্া 
সহ করিতে না 1 পারেন, শবে অল্পসত্ব ইতর ব্যক্তিত্রা কিরূপে সহা 
করিবে ?. 

রামের প্রতি জাতদারে হউক বা! অজ্ঞাতদারে হউক, যে 
কেহ অন্থায় করিয়াছে, লক্ষণ তাহ ক্ষম। করেন নাই, এ কথ। 
পুর্বোই বলিয়াছি। দশরথের গুণযাশি তাহার সমন্তই বিদিত 
ছিণ, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, ডে 
যে পুত্রশোকে প্রাণত্াগ করিবেন, এ কথাও তিনি, গু ই ই অ নু 
আন: করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি রক যনে 
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করেন মাই) মন বিদায়কালে খন লক্মণকে চ জিজ্ঞাসা ঝরি- 
লেন, কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তবা আছে কি?” 
তখন লক্ষণ বলিলেন, “রাভাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে 
পাঠাইলেন, নিরপরাধ জোষ্ঠপুত্রকে কেন পরিভাঁগ করিলেন, 
তাহা আমি বহু চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই । আর্মি মহা- 
রাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদরশন দেখিতে পাউন্েছি নাঁ। 
আমার ভ্রাতা, বন্ধ, ভর্তা ও পিতা, সকলই রাঁমচন্্র 1৮-__ 

“অংং তানন্হারাঞ্জে পিতৃত্ব: নো!পলক্ষয়ে। 
ডিক চ মম রা'ঘবঃ 

ভরত্ের প্রতি তাহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকেছীর পুল 
ভরত ষে মাভার ভাবে রা হইবেন, এ সম্বন্ধে তাহার, 
অটল ধারণা ছিল, কেবল রাঁমর ভতৎপনাহ ভয়ে তিমি ভঙ্রতের 
প্রতি কঠোরবাকাপ্রয়োগে নিরৃহ থাকিতেন। কিন্ত যখন 
জটাবন্ধকেশকলাপ অনশনকৃশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া 
ধুলিলুষ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষণ তাহাকে চিনতে পারিযা সলজ্জ 
ন্নেহপরিতাপে অিয়মাঁণ হইলেন । একদিন শীতকালের রাত্রে 
বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিকো পক্ষিগণ কুলায়ে গুষ্টি হইয়া 

| ছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লঙ্গণের প্রাণ কানিয়া উঠিল, তিলি 
রামকে বলিলেন-_প্এই তীব্র শীত সহ করিয়া বন্ধন ভরত জাগি, 
নার তক্ষির তপশ্তা পালন করিতেছেন । রাজা, ভোগ, মাস 

হি বিবাদ, সমস্ত ত্যাগ করিয়া, টি ভ্ত রা বিষম, পীত- 
কালের রাত্রিতে ৈসুৃতিকার শয়ন করিতেছেন 
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এপি 

পালন করিয়া প্রত্যহ শেষ্রা ত্রতে ভরত সরূতে অবগাহন 
করিয়া থাকেন | চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাঁজের তীব্র শীতে 
কিন্ধূপে স্সূতে ম্লান করেন 1” এই লক্্রণই পুর্বে 

“ভরতত্য বধে দে|ষং নাছং পশ্যামি কর্চন।” 

বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াঁছিলেন। যেন বুঝিতে পারিলেন, 
তিনি বনে বনে ঘুরিরা রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্ার 
মহাসমৃদ্ধর মধ্য বাস করিরাও ভরত বামভক্তিতে সেইরূপ 
কচ্ছসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তীহার স্বর এইদ্ধগ 
স্নেহা্র ও বিন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকেরীকে 

. কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন-_ 
_. শশরথ যাহার স্বামী, সাধু ভরত বাহার পুত্র, সেই কৈকেয়ী এরূপ 

নিঠুর হইলেন কেন ?” 

.. লক্মণের ক্ষত্রিয়বৃন্তিট! একটু অভিরিক্ক মারায় প্রকাশ পাইত। 
তিনি রামের প্রন্তি অগ্তারকানীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির হায় 

_ অলিয়া উদ্ঠিতেন। পিতা, মাতা," ভ্রাতা, কৌ উনি এই 
| অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন ন। 

শরখ্কালে অমন ও অপ্তপর্ণের ছুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তি- 
মাত কোবিদী? বিকশিত হইল,-মাপাবান্ পর্ধতের রর 

 অর্জণীরা মন্দগতি হইল, কুস্মশোভী সপ্তচ্ছদবৃগ্ষকে গতসী 
ফট্পদগণ ঘিরয়া ধরল, গিরিসানগুদেশে বন্ধুজীবের শ্যামা ফল 
দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্দ্রের নিকট 
শতবতসরের সায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। শরৎকাঁলে নদীগুলি | 



লক্ষণ । ১৪৩ 
রঃ 

লা পারি ও সিরাত 

রশ দে বানরবাহিনীর সীতাকে » সন্ধান : করা ২ সহজ, হইবে, 
স্থতরাঁং- 

"হপ্রীবস্ত নদীনাঞ প্রসাদমতিকাজ্ষ়ন | 

্গ্রীৰ ও নদীকুলের প্রসাদ আকাজাণ করিয়া রামচন্র শরৎ. 
কালের প্রতীক্ষা করিভেছিলেন। সেই শরৎকাঁল উপস্থিত হইল, 
কিন্তু গ্রতিশ্রুতির অন্ুযারী উদেশাগের কোন চিহ্ন না পাঠা রাম 
সুগ্রীবের প্রতি তুদ্ধ হইঃলন,--গানসুখে রহ মুর্খ সুগীব উপকাৰু 
পাইয়া প্রতুপকারে অধহেন করিশেছে। লঙ্গণবে তিনি 
্গ্রীবের নিকট পাগাইর়, দেলেন--বদ্ধুকে স্বীয় কর্ডভবোর কথা 
স্মরণ করাইরা উতদঘাগে প্রবর্তিত করিবার ভন্য নে সকল কথা 

কহিয়া দিলেন, শন্মবো ক্রোধচক করেকটি কথ! ভল-- 
“প স সন্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতে। গতঃ। 
সময়ে ভিষ্ঠ হী মা বালিপথমন্বগ!ঃ $” 

“যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয়নাই; সুমী 

যে প্রতিজ্ঞ করিয়াছ, তাহাতে স্ুপ্রতি্ হও, বালীর পথ অনুরণ 
করিও না ॥ কিন্তু লক্ষণের চরিজ ভানিা রাঁদ একটা! “পুনশ্চ” 

জুড়িয়া লঙ্মণকে সাবধান করয়। দিলেন-- 
“তাং প্রীতিমনুবর্তদ্থ পুরাবৃতুক নঙ্গ তম। 

সামোপহিতয় বাচা রক্ষাণি পরিবর্জয়ন ২” | 

প্রীতির অনুসরণ ও পূর্বাসখা স্মরণ করিয়! রক্ষতা পরিভ্যাগ- 
পূর্বক সাত্বনাবাকো নুগ্রীবের সঙ্গে কথা কহিও।” এই ফাবধাঁন- 
তার কারণ ছিন। কারণ কিছু পৃর্ধেই লক্ষণ বলিয়াছিলেন, 



৯৪৪ | রামায়ণ ফথা। 
তত ত ৪5 8 রিট পির, ৮৯ দিস ১০৯০ ০ পিপিপি 

'আঙজ সেই মিথযাবাঁদীকে বিন বশ করিব, বালীর পুত্র অঙগদ এখন 
বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন 1” 

লক্ষণের তীক্ষ অন্তায়বোধ রামের কথাম়্ প্রশমিত হয় রর নাই। 
তিনি স্থগ্রীবকে তুদ্ধকণ্ঠে ভর্থননা করিয়া রোষক্ফুরিতাধরে ধন্ট 
লইয়া ঠাড়াইয়াছিলেন'। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবেলম্থিত 
বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপুব্বক তখনই রাগচন্ত্রের উদ্দেশে যাত্রা 
করিলেন। এতাদ্ুশ তেজস্বী বুবককে ধৃতজস্থিনী সীতা যে 
কঠোর বাকা প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাকা তিনি কিরূপে 
সহ করিয়াছিলেন, তাহা ভানিতে কৌতুহল হইতে পাঁরে। মারীচ- 
রাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপনুকণ্ঠে “কোঁথ! রে লক্ষণ” 
বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা বাকুল হইয়া তখনই 
লক্ষণে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষণ রামের 
আদেশ লঙ্ঘন করিয়! যাইতে আসম্মত হইলেন এবং মারীচ কনে... 
ধন্নপ স্বরবিকৃতি করিয়া কোন ছুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, 
তাহ! সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন 
রন বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশৃল্টা, লক্ণকে সাস্রনেত্রে ও সক্রোধে 
বলিলেন, “তুমি ভরতে চর, প্রাচ্ছন্ন জ্ঞাতিশক্র, আমার লোভে 
বার অন্ুবর্তী হইয়াছ, রামের কোন অপুভ হইলে আমি অগিতে | 
প্রীরেশ করিব” এ কথা শুনিয়া লক্ষণ ক্ষণকাল স্ব ভিত ও বিষুঢ় 
টি, ডাই রহিলেন, কোর ও লজ্জায় তাহার গণ আরক্িম 



রি এ ৫ | 
৪7 ৮/িিস্ির ৬ সা সী দিনা এপি ৮ সি পি সিপসসিমিিসসা সিনা সিসি -া সত পাস স্পিন সিল রান সী 

বুদ্ধি স্বভাবতই ভেদবরী তাহারা বুক ত্রুরা ও চপলা। 

তোমার কথা-তণপ্ত লৌহশেলের মহ আমার কর্ণে গ্রবেশ করিতেছে, 

মামি কোনক্রমেই ভাহা সহা করিতে পারিতেছি না। ভোমার 

আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুতলক্ষণ দেখিতে 

পাইতেছি”--এই বলির! প্রস্তান করিবার পুরে সীতীকে বলিলেন, 

“বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবহারা ভোমাকে রক্ষা করুন ।” 

কৌধস্ফরিভাধরে এই বনিয়। লক্গণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন । 

লক্ষণের পুকুষোচিত চরিত্র সর্ধর সহেজ, তাহার পৌরষদৃপ্ত 

মহিমা সব্ধত্র অনাবিল,-শুভ্র শেফালিকার হ্যায় সুনিশ্মল ও. 

স্থপবিত্র। সীতাকর্ভঁক বিক্ষিপ্ত অপঙ্কারগুল সুগ্রাব সংগ্রহ করিয়া 

রাখিয়াছিলেন ; সে সকল রান এবং লক্ষণের নিকট উপস্থিত 

করা হইলে লক্ষণ বলিলেন, “আমি হার ও কেয়ুরের প্রতি লক্ষ্য 

করি নাই, সরা তাঁহা চিনিতে পারিতেছি না। নিতা পদ- 

বন্দনাকালে তাহার নুপুরঘুগ্ম দশন করিরান্ছি এবং তাহাই চিনিতে 

পারিতেন্ছ ॥” কিকিন্ধাঁর গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিনা 

গিরিবাসিনী রমধীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিস্বন শুনিয্থা 

“লৌমিজির্লজ্ডিতোহ হব ।” 

এই লঙ্গ প্রক্কত পৌরুষের লক্ষণ, চরিজবান্। সাধু কষেরাই 

এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন । ঘখন মদবিহ্বলাক্ষা নমিতাঙ্গযন্টি 

রা তার নিকট উপস্থিত হইল,_তাহার বিশাশ্রোনীষ্ঘলিত 
কবাঙ্ধীর হেমস্থত্র লক্ষণের সন্থুখে মূদুতরজিত হইয়! উঠিল, তখন-- 

শঅবামুধোহ তব অনুজপূত্ । 

চারে 



১ ৪৬ রামাযণী কথা। | 
টি 

দির ৯1 ছা রী ক্স সি সী অপ ২৪ না পাস স্পিন জী পরসাসলাসিত৫ ৫৭ ১৪5 
্প স্পটিসপা সপ্ত স্সিসিসসিল উস ৯ লস 

লক্ষণ লঙ্জায অধোমুখ উর | রূপ প ছুইএকটি ইঙ্লিতবাক্যে 
পরিবা লক্ষণের সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত 
হয়। তখন প্রকৃতই তাহাকে দেবতার ন্যায় পুজার মনে হয়। 

রামায়ণে লক্ষণের মত পুরুষকাঁরের উজ্জল চিত্র আর দ্বিতীয় 
নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুঠিত, সয় ক্ষুধার তীক্ষু- 
বুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃক্সেহের বশবর্তী হইয়! একেবারে আত্মহারা হইয়। 
পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তীহীর কর্ঠস্বর স্ত্রীলোকের 

_স্তায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। বখন তিনি কবন্ধের শিশাঁল- 
হস্তের সপ্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি 
দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াঁছিলেন-_৭ দেখুন, আমি রাক্ষসের 
অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের 
হস্তে প্রদান করিয়া পলাঁয়ন করুন । আমার দু বিশ্বাস, আপনি 
সীভাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাইবেন। তাহাকে লাঁভ করিয়া পৈতৃক 

 রাজো পুনরধিষ্টিত হইয়া আমাকে স্মরণ রা্ববেন )” এই কথায় 
বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি টি প্রীতি ও স্থীয় 

আত্মোৎসর্গের অতুলা ধৈর্য চিত হইয়াছে 
ক্ষাত্রতেজ্ের এই অস্ত মুর্তি, এই মৌন ভ্রাতৃতক্তির আদ, 

ভারতে চিরদিন পুজা পাইয়া! আসিয়াছেন। 'রাম-সীতা? ” এই 
কথা অপেক্ষাও বোধ হয় প্রাম-লক্্ণ” এই কথা এতদেশে বেণী. 
পাস্রিচিত। সৌত্রাত্রের কথা মনে হইলে প্লক্ষণ” অপেক্ষা 
প্রশংসাহ উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না, ভরত ১ 
ভক্তির পলাম,-_স্বকোমল ভাবের সদা 'কিদ্ত লক্ষ 
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ত্রাতৃত ্ তর অন্ব্যগ্রন, জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় 
আমাদের গৃহগুলিকে লক্মণশূন্ঠ করিতেছি । আজ বহস্থানে 
সহধপ্রিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলগ্কারপেটিকার যক্ষীগণ আমা- 
দিগকে ঘিরিয়। গৃহে একাধিপতা স্থাপন করিতেছে; যাহারা 
এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তীহার। আগ এক গৃহে স্থান 
পাইতেছেন না| হায়, কি দৈববিভুম্বনা, যাহাদিগকে বিশ্বনিয়ন্তা 
মাতগর্ড হইতে পরম নুদূপে গড়ির। দিয়। আমাদিগকে প্রকৃত 
লৌহার্দ শিখাইবেন, তাহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণা 
হইতে আমরা স্ুহৃৎ নংগ্রহ করিব, এ কথ! কি বিশ্বস্ত ? আজ্গ | 
আমাদের রাম বনবাদী, লক্ষণ 'গরাসাদণীর্দ হইতে সেই দৃশ্তা 
উপভোগ করেন; আজ লক্ষণের অন্ন জুটিঠেছে না, রাম স্বর্ণ 
থালে উপাদেয় আহার করিতেছেন । আদ্গ আদাদের কট, দৈশ্, 
বনবাসের ছঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক,-_লক্ষণগণকে 
আমাদের ছুঃখের সহায় ও চিনসঙ্গী মনে তাবিতে ভুলিয়া ঘাই- 
তেছি। হে ভ্রাতবৎসল, মহধি বাক্মীকি তোনাকে আকিয়া 
গিয়াছেন_চিত্রহিসাবে নহে? হিন্দুর গৃহ-দেবতাস্থরূপ তুমি এ 
পর্যাস্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে ৷ আঁবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়। এস, 
সেই প্রিক্প-প্রসঙ্গ মুখরিত এক গৃহ একত্র বসিয়। আহার করি, শ্বর্গ 

হইতে আমাদের মাতাঁরা সেই দৃশ্ত দেখিরা আশীষ বর্ষণ করিবেন) 
আমাদের দক্ষিণবাহু অতিনববলদুপ্ত হইয়া উঠিবে_আমরা এ 
 ছুর্দিনের অস্ত দেখিতে পাই । ূ 

পারি 
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ভরদ্বাজমুনি দশরথের মহিযীবুন্দের পরিচয় জানিতে টচ্ছৃক র্ 

হইলে ভরত অস্থুলীদ্বার। কৌশল্াকে দেখাইর়। বলিলেন, “ভগবন্, 
এ যে দীনা, অনশনকুশ।, দেবতারন্যার মোমা শাস্ত ৃস্ভি দেখিতে" 

ছেন, উনিই আমার জেনুষ্! অন্থা কৌশলা| | 

এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাসক্রিষ্ট৷ দেবীর চিত্র দেখিলাম, 
ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন মৃত্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী 

হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্িত।| বামচচ্ধেরে বনবাঁদসংবাদে 
ইহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্ছ্ৃধিত হই উচিাছিল, হখন 
তিনি স্বামীর অনাদরের কথ! বলিয়া ফেলিয়াডিলেন-- 

পন দৃষ্টপূর্বং কলাণং হুখং বা পতিপৌরুষে।” 

লোকের শর্টস স্বামীর অনুরাগ, আনি ঠাহা লাত করিতে 
পারি নাই।। 

স্বামী প্রহিকৃপ্, একক আমি কৈকেয়ার গার 
নিতাস্ত নিগৃহীত হইয়া আমিত্েছি | 

....: শঅতে। ছুংখতরং কি, প্রমবানাং ভবিধাতি + 

'সপড়ীর এরূপ লাঞ্জনা রি ত্রীলোকের আগ বেশী কি কষ | 

সার নিত নি 
রি "আমার সেবা করে, কৈকেছীর তয় মে একান্ত শত 

| আমি কৈকেরীর কিন্বরীবর্গের সমান, অথবা! উহাদের 
পাদ ছি সি 
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একগাত্র রামের হ্যায় পুত্র লাভ করিয়। তিনি জীবনে কৃতার্থ 
হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,__পুক্র- 
কামনা করিয়া বছ তপস্তা ও নানাপ্রাকার শারীরিক কৃচ্ছসাধন 
করিয়াছিলেন । আমরা রাখায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, 
পুত্রকামনান্ন তিনি একদ| স্বয়ং যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্া। করিয়া 
সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন | এই ব্রতনিরত! ক্ষৌমবাসা 
সাধবী চিরনঅমধুর প্রক্ৃতিসম্পন! | ভগ্বীৎ ত্িগ্ধ বাবহার ছারা 
তিনি কৈকেম়ীর নিছুরতার শোধ দিয়াছিলেন; ভরত কৈকেধীকে 
ভৎসনা করিয়া ধলিয়াছিলেন, “কৌশলা! চিরদিনই তোমাকে 
তগ্নীরস্তায় স্বেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাহার প্রলি এরূপ 
বজাধাত কেন করিলে ?” ক্ষমাশীল কৌশল! কৈকেম়ীর শত 
অভ্যাচার ও সর্বাপেক্ষা অধিক অভ্যাচীর_স্বামীর চিত্তে একাধি- 
পতাস্থাপন-সন্তেও তাহাকে ভগ্মীর মত ভালবাসিতেন। জোষ্ঠা 
মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার ক্সি্শর তুলনা কোথায়? দশরথ 
অনেক সময়েই কৈকেয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাঁহাও আমরা 
ভরতের কথাতেই জানিতে পারি 1-- 

| প্রা! ভবতি তৃয়িষটমিহাম্বায়! নিবেশনে ।” 
সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই 
াহাকে ব্রত ও পুজার্চনাদিতে রত দেখি, স্থামি-কর্তৃক নিগৃহীত 
কেবল এক স্থানেই শাস্তি পাইতে পারেন। জগতে ভীহার 

_ হ্াড়াইবার স্থান নাই, কিন্ত যিনি অনাথের আশ্রয়, ধাহার শ্নেহ 
রঃ কোমল বাহ বাধিত আদরে ক্রোড়ে লইয়া শাস্তিদান করে, 
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সেই পরমদেবতাঁকে কৌশলা! আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই 
সারের ছুঃখ সহ করিয়া তাহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়া 

নার নাই, উহ! যেন আরও অমৃতরসে ভরপুর হইয়! উঠিয়াছিল। 
রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশলনাকে দেখিনা মনে হয়, যেন 
তিনি সর্বদা সংসারের তাড়না ভূলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়- 
ভিক্ষা করির! কালাতিপাত করিছেন | 

এই ছু রে একদ্বাত্র স্বখ-রামের মত পু্রলাভ। যে দিন 

রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বীর অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সেদিন ভিনি 
দেবতাদিগের পীতিঠে একাস্তনপ আস্তাস্থাপন করিলেন। ভাবি- 

লেন, তাহার পুজা-অর্টনা সমস্তই এভদিনে সার্থক হইল | তিনি, 

রামচন্দ্র শত শত গুণের মপো দে মহাগুণে তিনি পিতৃম্সেহ লাভ 
করিতে পারিরা ছিলেন, সেই গুণ শ্মরণেই একান্ত গ্রীত ও বিশ্রিত 
হইয়াছিলেন__ 

"কল্যাণে বত নক্ষত্রে নয়! জাতে হদি পুত্রক। 

যেন হয়া দশরথে! গৈরারাধিতঃ পিতা” 

তুমি অতি শুতক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, ভাই তুমি স্বগুণে দশরথ- 
রাঁগার প্লীতিলাতভ করিতে পারিয়াছ |” দশরথ রাজার স্নেহলাভ 

যে কি ছুর্লভ ভাগ্যের ফল, সাধবী তাহা আজ্ীবন তপস্যা করিয়া 
জানিয়াছিলেন। শুভাভিষেকম্মরণে রানী গলদশ, বন্তাঙচলাগ্রে 

মার্জনা করিয়া রামচন্দ্রকে আশাব্বাদ করিলেন । 

রামের অভিষেকউৎসব; এতদিনে ছুঃখিনী মাত! আজ 
রি আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন । কিন্তু তিনি মহা 



১৫২ রামায়ণ কথা । 
পপ ৭8 ধরন ছিত ৯ সিল উিাসিিীিসপ১৭৫ ০ 

৯৯৮ এ পিসি 
সি অর পিপাসা উর ই 7৮9 বস্াল্কারে শোভিত হই হর্যগ রি রর এই শরদ্গে প্রগল্ভ রমণীর স্তায় আচরণ করিলেন না। .ম্থ্রাদাসী শশ |স্কসঙ্কাশ- প্রাসাদ-পার্ষে ঠাড়াইয়া মনে মনে ভাঁবিল-_ | রামমাতা ধনং কিন জনে্ড1ঃ সম্প্রযচ্ছতি।” 

কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রা্ষণ ও বাঁচকদিগকে ধনদন নর | রাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র পট্টবন্ পরিরা অগ্নিতে ছুতি দ্রিতে- ছেল ও একমনে বিষুপুজায় রও রহিয়াছেম। বি কৌশল পেবসেব! করিয়। সফলকান! হইর়।ছেন, সেই দেবসেবায় ? তিনি আরও আগ্রহপহকারে নিধুক্ত হইলেন । 
এই স্থানে রামচন্ত্র মাকে নিষ্ঠুর ধনবাসসংবাদ শুনাইলেন ) গে সংবাদ পুক্রসম্থল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল। 

"ন। নিকৃত্রেন শালত্ত যট্িঃ পরশ্রন! বনে। 
পপাত সদ! দেবী দেবতেব দিবশ্টাতা ॥* 

অরণো কুঠারাঘাতে করিত শালবন সযায-স্বগচাত দেবতার স্তা় দেবী কৌশলা৷ সহসা ইতলে পড়িয়া গেলেন;-_পড়িয়া গেলেন, | কিন্ত দশরখের মত প্রীণত্যাগ করিলেন না। 
_ দশরথ স্বর পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রাঁমকে বনে পাঠাইয়া তাহার গভীর শৌঁক হইস়্াছিশ্, কিন্তু বিনা অপ- রাধে এরই কার্ধা করার জন্তা তাহার তদপেক্ষ গভীরতর মনস্তাপ ঘটয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জার মরিলেন, চির ছাতা হুমারকে জটা ও চীরবাস পরিহিত দেখিয়া সেই কষ্টই তাহার অমহণীয় হইল কিশ্বা ধিনি কোন অপরাধে অপরাহী 



কৌশল | ১৫৩ 
সিপিএ াি ০ লা শা সিটি সিরকা বাসি লিল ০ সল্প “২ পেপসি 

নহেন, তাহাকে অপরা! বিনীর বা:ক্য রই ির্ঘসননগ' দেওয়ার 
লজ্জা তাহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা সকঠিন। 
আজন্মতপন্থিনী কৌশলার পু্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্ত 
দশরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাহার কোন কারণ ছিল না: 
বিশেষতঃ দশবথ চিরন্ুখীভান্ত, গারস্থাজীবনে স্নেহের অভিশাপ 
তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বুদ্ধবয়সে তাহা সহা করিবার শক্তি 
হইল না। কৌশন্যা* চিরদুঃখিনী, চিরন্সেহবপ্চিত, দেবসায় 
বিশ্বাসপরায়ণা । এই দুখে পুর্ববন্থী দুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, 
তিনি স্নেহজনিত কষ্ট অনেক সহিয়াডিলেন, তাহা সহিতে সহিতে 
র্্শীলার অপুর্ত্ব সহিষ্ণুতা জন্িয়াছিল; তিনি এই মহাছুঃখের 
সময় বে অপুর্ধ সহিষু্তা দেখাইয়াছেন, তাহা! আমাদিগকে 
চমত্কত করিয়া তুলে। 

বনগমনসম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, পতুমি পিতসস্থয, 
রক্ষণার্থ বনে যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু দাতার মিকট কি 
তোমীর কোন খণ নাই। আমি অনুজ্ঞ। করিতেছি, তুমি এখানে 
থাকিয়া এই বৃদ্ধকাঁলে আমার পরিচর্যা কর, স্াহাতে তুমি ধর্ছে 
পতিত হইবে না) পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া মাত-আজ্ঞা 
লঙ্ঘন করা ধর্শুসঙ্গত হইবে ন11” শ্ীরামচজ্জ বলিলেন, পাম 

_ পুর্জেই শ্রীতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা হোমার এবং আমার 
উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃআদেশে খষি কও গৌহ্ত্যা 
করিয়াছিলেন, জাসদ স্বীয় মাতা রেগুকার শিরশ্ছেদ করিস 
ছিলেন, আমাদের পূর্বপুরুষ সগরের ০৬০ পৃ-াদেশে দুরূহ 



১৫৪ রামায়ণী কথা । 

ব্রত অবলঙ্বন করিয়া অপূর্ধরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, 
পিতৃআদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারি না। তিনি কাঁম কিংবা 
মোহ বশতঃ বদি এই গ্রতিআতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমার বিচার্ধ নহে,_তাহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্ঠ- 
কর্তব্য” কৌশল বলিলেন, “দেখ, বনের গাঁভীগুলিও তাহা- 
ঘের বখমের অন্থসরণ করিয়া থাঁকে, ভোমাকে ছাড়িয়া আমি 
কিরূপে বাচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে ল্টয় চল, তোমার মুখ 
দেখিয়া তবণ খাইয়া জীবনধাঁরণ করাও আমার গঙ্গে শ্রেয়ঃ।” রাম 
বলিলেন, “পিত। ভোমারও প্র ঠাক্দেবতা, তীহার পরিচরধ্যাই 
তোমার জীবনের শর ব্রত, তুমি সং হাহারী হইয়া র্ানুষ্ঠানে 
এই চতুর্দশ বর অতিবাহিত কর, এই-সময়-অস্তে শীঘ্ব আঁমি 
ফিরিয়া আদির়! তোঁগার শ্ীটরণবন্দন। করিব।” লক্ষণ ঘোর বা'গ্বতগ উত্থাপিত করিয়া রামচন্দ্রকে এই অন্তায়আদেশ-প্রতি- 
প।ণন হইতে প্রতিনিবৃন্ত করিতে চেষ্ট পাঁইতেছিলেন; সজল 
গেবরপ্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে নুছিতে কৌশলা! সকলই  শুনিতেছিলেন_তাহার পার্খে ধন্মাবতার সৌম্যৃষ্তি মাতৃছ্ঃখে 

বিষ রামচন্দ্র ধর্শের জন্য, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্ত প্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল নঙ্বল্ মেহবশীভূত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এবং কুদ্ধ লক্ষণের হস্তধারণপুর্ববক তাহার উত্তে- 
জন্মাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়া কত কি বলিতেছিলেন ১-_দেবী- 

স্বপিণী কৌশল্যা দেবরপী পুত্রের অপূর্ব ধর্মভাব দেখিয়া অপূর্ব- ভাবে সহিষু। হইয়৷ উঠিলেন )-_ধর্ধের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে বার্থ 



কৌশলা | ১৫৫ 
সিআরপি সর পা? শিপ সিনা পি টা লি? সী পরি সরা পক জা পালি ও পিস লিলি পাস সা বু সন রসটা লা সি উজ তান ধা রা পর 

হইবার নহে। সহস! ৃ্রশোকার্ড মহিষী ধীরগন্তীর মুর্তিতে 
রা ঈাড়াইলেন এবং রামের বনগমন অন্থমোদন করিয়! অশ্র- 
দগগকণ্ঠে আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন__ 

“গচ্ছ পুত্র হবমেকাগ্গো ভত্রন্তেহস্ত না বিভো। 

পুনস্তবয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষা।মি গতর্রমা । 
পিতুরানৃপাতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং হুখমূ। 

গচ্ছেধানীং ফহাবাহে। ক্ষেদেণ পুনরাগ ত:। 

নন্দয়িষাসি ন|ং পুত্র সায়! শ্লক্ষেন চারণ! 8” 

“পুত্র, তুষি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার নঙ্গল হউক, তুমি 
ফিরিয়া আসিলে আগার সমস্ত দুঃখ অপনোদিত হইবে । তুমি 
এই চতুর্ঘশবত্মর ব্রহপালনপুব্ধক পিভৃ-খণ হইতে মুক্ত হইলে 

আমি পরমন্তৃথে নিদ্রা যাইব । বস, এখন প্রস্থান কর, নিৰ্িস্ে 

পুনরাগই হইয় হৃদয়হারী নিম্মল সাস্বনাবাকো আমাকে আনন্দিত 

করিও 1” সেই' কক্ষণ শোকধ্নি, বপূর্ণ সম্ক্ন ও ক্রোধের 
নানাকথায় মুখরিত প্রকোছে কৌশল্যাদেবীর এই চিন্ব সহসা 

মহত্বগৌরবে আপুরিত হইঘা উঠিল । কৌশল্যাদেবী যে দেবতা 

দিগকে রামের অভিষেকের ভন্য পুজা করিতেছিলেন, তাহা- 

দিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় 

পৃভ| করিহে লাগিলেন ।  কৃাঞ্জলি হইয়া রাষের বনবাসে 
গুভকামন করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে বন্ধ, এ ও 

আমার বালক আশ্রর করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিঞ্জ। 
দেবগণ, চৈত্য ও আয়ন সমূহে রাম তোনাদিগকে দু 



৯৫৬ _ রামারণী কথা। 
দস কপিল কি এ রি সলিল ৯ লি ০ লো ০৮১৯ পপি চা চাপ সি পি ৮৯ পোস্ট 2 লাঠি ভি 5 55৩ 

য়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও । হে বিশ্বামিত্রপ্রদত 
দেঁবপ্রভাব অন্ত্রসকল, তোঁমর। রামকে রক্ষা করিও। পিতৃমাতি- 
সেবা দ্বারা যে পুণাসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণা যেন বনাশ্রিত 
রামকে রক্ষা করে।” অর্জপূর্ণচক্ষে ধর্ণশীলা কৌশল্যা একটি 
একটি করিয়া সমন্ত দেবতার নিকট রামচন্দরেয় মঙ্গলকাঁগন। 
করিলেন। পুত্রের মস্তকে শুভাগীধপ্রদায়ী হস্ত অর্পণ করিয়া 

_ বলিলেন--“আমার মুনিবেশধারী ফলমূলৌপজীবী কুমার বেন 
_. রাক্ষল ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হর; দংশ, মশক, বৃশ্চিক 

কীট ও সরীস্থপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে; সিংহ, 
বান, মহাকাঁয় হত্তী, বরাহ, কিখরতিক এবং নরখাদক 

রাক্ষদগণ যেন ধর্মীশ্রিত পিতৃস তাপালনরত তাগী বালকের ফ্রোহা- 
চরণ নাকরে। হে পুত্র, তোমার পথ সুখকর হউক, তোমার 

 পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,_ভুঁমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি 
দিতেছি 1--বলিতে বলিতে ধন্শীলা রাণী গৌরবদৃপ্ত হইয়া 

পুজার উপকরণ লইয়া! ধাণনস্থ হইলেন, তাহার ধর্মবিশ্বাস এত- 
 ট্কুও শিথিল হইল না। যেপবিত্র হজ্ঞান্সি অভিষেকের শুভ- 
কামনায় প্রজালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বন- 
্রস্থানকন্সে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া পুনরায় দ্বতাহুতি দিতে লাগিলেন | 
এবং বন্ধাঞ্জলি হইয়া পুনরান প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, প্বতনাশ- 

কালে ভগবান্ ইন্ছকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, টা ৃ 

মর রাফজ্রকে আশ্রয় করন? দেবগণ অম্ৃলাতোদেশে কঠোর রর (তগঃলাধন করিবার পর বষে মল স্বাহাদিগকে আশ্রয় 



কৌশলা ] ১৫৭ 
পাপ পপ পাস পি লী লস তি হি ল 

শা শী পাসছিএ পিপি কান, রাত 

করিয়াছিলেন, রামটজকে সেই মঙ্গল আশ্রয় ক করুন; স্বর্গ, নিজ ও 
পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূগী বিষুকে যে মঙ্গল 
আশ্রর করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামটক্জরকে আশ্রন 
করুন| সহমা পর্মপ্রাণা কৌশলা ধর্শের অপূর্ব ও গম্ভীর 
শান্তি লাভ করিলেন । তিনি স্থির ও স্নেহগদগদ কঠে রামচন্জ্রকে 
বলিলেন, পুত্র, তুমি সুখে বনগমন কর, রোগশৃন্ত শরীরে 
অধোধ্যায় ফিরিরা আসিও। এই চতুদ্দশবতমর নিবিড় কৃষণা- 
রজনীর স্তার কাটিয়া যাইবে, অযোধ্যার রাজপথে তুমি পুরণচক্ের 
হাঁয় উদ্দিত হইবে, আমি তোনাকে লাঁভ করিয়া সুখী হইব । 
পিতাকে খণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ধসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি 
পূনঃপ্রতাাগত হইবে, আঁমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন 
ধারণ করিয়া রহিলাম।” 

তিঙ্পরে যখন রামচন্দ্র শেষবিদায-গ্রহণের ভন্য রাজলকাঁশে 
উপস্থিত হন, ভখন সমস্ত মহিধীবগ ও সচিবমগুলী উপস্থিত: 
ছিলেন। তাহারা কৈকেয়ীকে নিন্দা কয়া 1 ও দশরথের অন্তাঁয় 

প্রতিশ্রাতির উপর কটাক্ষপাঁভ করিরা ঘোর বাণ্বিতণ্ উপস্থিত 

করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাগিলেন, রাজকুমার 

_ দ্বয় ও সীভার হস্তে কৈকৈয়ী চীরবান প্রদান করিলেন ;) সেই 
 অভিষেকত্রতোজ্জন রাজকুমার রাগপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবন্ধলধারী : 
হইয়া দড়াইলেন, এই মন্রবিদা রক দৃষ্থ বৃদ্ধ সচিব লি, ই 

| এনং কুলপুরোহিত বশিষ্টের চক্ষে অসঙ্থ হইল--. হার কঁকৈরীর 

 গীত্রনিন্দা করিতে লা লেন, সেই ঘোর তর্ক ও বানি পুর্ণ | 



১৫৮ রামায়ণী কথা। 
৮ সিসি সাপ উঠ এ 

গ্হের একপ্রান্তে অশ্রুখী কৌশলা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন 
কথা বলেন নাই। তাহার দিকে চাহিয়া রাম রাজাকে বলিলেন -- 

নং ধার্থ্িক কৌশলা| মম মাতা যশঙ্িনী। 
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ ন চ তাং দেব গর্তে ॥ 

ময় বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্। 
আদৃষ্টগূ্ববাসনাং তু়ঃ সংমন্তমর্থসি |” 

“আমার উদারস্বভাবা বশস্থিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ 
নিন্দাবাদ করিতেছেন না । আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে 
পতি হইবেন, ইনি এবপ ছুঃখ আর পান নাই, আপনি ইহাকে 
অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন 1” 

এই দেবী দশরথের অনাদূত। ছিলেন; কিন্তু দশরখ কি 
ইহার গ্রক্কৃত মর্ষাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশলা তাহার 
কিরূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকেয়ীর কট 
তিনি বলিয়াছিলেন-_ 
“আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্য| আমাকে কি বলিবেন ? 
এরূপ আপ্ররিয় কার্ধ্য করিয়া আমি তাহাকে কি উত্তর দিব ?, 

প্যদ! যদ! চ কৌশল] ধ।সীবচ্চ সবখীব উ। 
ভারা বন্তগিনী ব্চ মীঁতৃব্চে!পতিঠতে ॥ 
সততং প্িয়কায। দে ত্িয়পুজ তিকবা।। 
ন ময়! মৎকৃত' দেবী নৎকারার্ কূতে তব ॥* 

| পকৌশগ্য দাসীর ভ্তায়, সখীর স্থায়, স্ত্রীর ন্যায়, ভগগিনীর যায় 
এবং মাতীর তায় আমার অন্বৃতি করিয়া থাকেন। তিনি 

পা শিপ স্পিিপা ৬ পা উপ উপ পিসির সির ৯০0৭ 



কৌশলা। | ১৫৯ 
রত 

সপািও পলি দি আপ রিকি কটি জি ও ৭ ৫. লী এরিক পরি পা বিএসসি রা, সিল শিলা ২ সি কি ডি কি সি ০০ পি পাস সি লা ৪ ২ এসি লী * কন নি 

আমার নিয়ত হি হিটিষিধী এ এবং তি প্রয়ভাষিণী ও প্রিয় গুজে জননী | 
তিনি সর্বতোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার ভন্তয তাহীকে 
আদর করিতে পারি নাই।” কৈকেয়ী ভুদ্ধা হইয়া! বলিয়াছিলেন__ 

"সহ কৌশলায়। নিত্যং রস্তমিচ্ছি ছুর্দতে | 

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্্র ঘখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌন- 
ভাবে কৌশল]| দশরখের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অন্নবর্ঠিনী 
হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের 
শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশল্যার প্রতি তাহার আদর ও পে 
অলীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে মুত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাঁভ করিয়া! বলিলেন, “আমাকে মহারাণী 
কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্ত শাস্ত পাইব না?” 
অর্ধরাত্রে শোকাঁবেগে আচ্ছন্ন হইয়া! কৌশল্যাকে হিনি বলিলেন, 
দেবি, রামের রথের লি দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিছে 
আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেস্ছি না, 
তুমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর)” 

নিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশলা! | তাহাকে কটুক্তি 
করিয়াছিলেন । মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপত্ীর 
বশীতৃত স্বামীর এই বাবহার লেক্ষিসমক্ষে তিমি মৌনভাবে 

 মহিয়াছিলেন, কিন্তু আঞ্জ দেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন 
না,কীদিতে কাদিতে দশরথকে বলিলেন, ী সব্ত্জ 
তুমি যশস্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্য বলিয়া কীর্তিত। কি বলিস ভূমি 

র পুত ও সীতাকে ত্যাগ করিলে ্ কুমা রী ভা 



1১৬০ রামারণী কথা । 
টি পাপী পাব, পি ০৯ পাস পি সিসি এসসি + শা এ সপ সিসি ৭ | ৮ ্ রি ০ 

জানিকী কিরূপে শীতাতপ সহিবেন ? সুপকারগণের স্তত বিবিধ 
উপাদেয় খাদ্য ঘিনি আহার করিতে অভান্ত, তিনি বনের কষায় ফল 
থাইয়৷ কিরূপে জীবনধারণ করিবেন 7 রামচন্দরের স্ুকেশাস্ত পদ্ম- 
বর্ণ ও পদ্মগন্ধিনিশ্বাসবুক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে 
পাইব ?” এইরূপ বিলাঁপ করিতে করিতে কৌশলা অধীর হইয়া 
স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন,__“্জলজস্বর। যেরূপ স্বীয় 
সন্তানকে আগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়ছ। তুমি রাঁজানাঁশ ও 
পৌরজনের সর্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেধাঁরে নিন্েষ্ট ও 

বিষূড় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুজের সহিত উৎসন্ হইলাম ।-- 
“গতিরেক। পতিননরা। দ্বিতীয়া গতিরান্জঃ । | 
তৃতীয়! জ্ঞত়ো রাজন্ চতুর্থী নৈষ বিদাতে।” 

কৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়। দশরথ ুহূর্তকাল 
খত ভাবে মৌন হইয়। রহিলেন, তাহার যেন সংস্তা লুপ্ত হই! 
আদিল। জ্ঞানলাভাস্তে তিনি সা্রনেত্রে তপ্ত দীর্ঘনস্বাস ত্যাগ 

| করিয়া পারে কৌশ্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌনী হইলেন। তিনি স্বীয় পুর্বাপরাধ শ্মরণ করিয়। শৌকে দগ্ধ হইতে 
লাগিলেন এবং অশরপূর্ণচক্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয় 1 কম্পিত- 
দেহে কৌশলার প্রসাদভিক্ক। করিয়া বলিলেন “দেবি, তুমি 
আমার প্রতি প্রপ্া হও, তুমি স্েহদীা ও সরাণের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক). স্থামী গুনবান্ বা নিগুপ হউন, 
আলোকের নিত্য গুরু! আমি ছঃখসাগরে.পতিত হই য়াছি এরং 
ত্রোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অগ্রি কখাগ্রয়োগে 



কৌশলা। | ৬১ 
৯ এ পি লি তি পিপিপি পাস পাটি লা, 2৮5 পা, পিপিপি পিপিপি? . সি পিস এ 

বিরত হও |” বাঙ্গা ব্ধাঘলি, তাহার অশ্রু ও করুণ ডে দর্শনে 
কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধার। 
বিগলিত হইতে লাগিল । তিনি রাজার অগ্জলিবন্ধ কমলকর ধারণ 
করিয়া স্বীয় মন্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়! ভীতকঠে বলিলেন, 
দেব, আমি তোমার পদ তলে আশ্রিভা,-প্রার্থনা করিতেছি, 
আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে 
সেই পাপে আমার ইহক্লাল-পরকাল ছুইই বাইবে, আমি তোমার 
ক্ষমার যোগ হইব না। চিরাঁরাধা স্বামী যাহাঁকে এইবপে 
প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলস্ত্রীর মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে,__সে 
আর কুলস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধর্শ কি, আমি 
তাহা জানি,তুমি মত্যের অবভারস্থরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। 
পুত্র শোকে বিহ্বল হইয়। আমি তোমার প্রতি ছুর্ধাক) প্রয়োগ 
করিয়াছি__আমার প্রতি প্রসন্ন হও । শোকে দৈর্যা নষ্ট হয়। 
শোকে ধর্মজ্ঞান অস্তর্ধান করে, শোকে সর্বনাশ হয়, শোকের 
মত রিপু নাই | পঞ্চরাত্রি অভীত হইল রাম অযোধ্যা হইতে 
গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বঙ্সরের মত দীর্ঘ 
বোধ হইয়াছে ।” এই সময়ে হুর্যাদেব মন্দরশ্মি হইয়া নভঃপ্রান্তে 
বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে ব্লাত্ি আসি! উপস্থিত হইল-- 
দশরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বাসিত হইয়া নিদ্্িত হইলেন । 

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব স্বামিতক্তি প্র শশিত 
হইয়াছে । দৃশুটি সংক্ষেপে সক্কলিত হইল, মুলকাব্যের এই অংশ 
করণ-রসের উৎস-বরপ। ৯ 

৯১ 



টি এ রামায়ণী কথা রঃ 

পরার দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কৌশল্যা গুক্রশোকে 
আকুল হইয়া নিত্রায় আত্রান্তা, তিনি গতির মৃত্যু জানিতে পারেন 
নাই। পরদিন গ্রতাষে সেই ছুঃখময় রাজপ্রাসাদের চিরপরান- 
সারে বন্দিগণ গান আরম্ভ করিল, বীণার মধুর নিক্কণে ্রবুদ্ 
হইয়া শীখাবিহারী ও পি্জরাবন্ধ বিহগকুল কাকলি করিয়া উঠিল, 
তা কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অস্কিত হইয়াছিল, -- 

| “দিষ্্তা চ বিবর্ণ চ সম্ন। শোকেন্ নন্নহ1। | 
ন বারাজত কৌশলা! তারেব তিমিরাবৃতা ।৮ 

গত ভীষণ রজনার হুর্ঘটনার চিত্র উদঘাটন করিয়া যখন উ্া, 
দেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়। মহিষীগণ আকু- 
লিত হইয়। কাদিতে লাগিলেন । বাপপূর্ণচক্ষে কৌশলা স্বামীর 
মস্তক ধারণ করিয়া কৈকেয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, 

.. শককামা ভব কৈকেরি ভূঙঙগ রাজামকন্টকমৃ।* | 

শ্যাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি 
আর কি লইয়া থাকিব? 

-ইদং শরীরমালিঙ্গা প্রবেক্ষ্যামি হতাশনম্। ৯ এ 

'ই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন 
দি ডি উহার পরে ভরত লামিয়া উপস্থিত হইলেন) তিনি 
ছর্ঘটনার কোন সংবাদ ঘানি নাঃ কৈকেয়ীর : মূখে সমস্ত 



শল্যা। ১৬৩. 
2 25525222 ০ রা সা কি ৯৯০২০ ২%ল, 

| কৌশল্ার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, “তোমার মাতা 
রাজ্যকামনায় আমার পুক্সকে চীর ও বন্ধল পরাই়া বনে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন, রাজা স্বগগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই 
থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধাগ্তশালিনী' অযোধ্যাপুরী অধি- 
কার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও ।” ভরত 
নিতান্ত ছঃখিত হইয়! বলিলেন, “আর্ষ্ে, আপনি কেন না জানিয়। 
আমার প্রতি এবপ* বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,-রামের আমি 
চির-অন্থরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন ন11” এই বলিয়া উদ্ধিগ্রচিত্ে 
ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন । রামের প্রতি যদ 
তাহার বিঘেষবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত 
শরকে তাহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিস 

বলিতে লাগিলেন,--বলিতে বলিতে অশ্রধারায় অভিষিক্ত হইয়া 
পরিশ্রাস্ত ভরত শোকোচক্ষাসে মৌনী হইয়া রহিলেন। কোৌশল্যা 
বলিলেন--ণ্বৎস তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মর্শবেদনা 
প্রদান করিতেছ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্শত্রষ্ট হয় নাই, 
আমার ছুখেবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।” এই বলিয়া | 
কৌশল্যা ্ রাতুবৎসল ভরতকে সকষেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চস্বরে | 

| কদিতে লাগিলেন। 

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিবৃত হইয়া রে 
নিতে গেলেন ।. শোককর্শিতা কৌশল্যা সঙ্গে ্  গয়াছিলেন। 
শৃবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশধ্যা দেখিরা শোঁকে অভ হইব 
পড়িবাছিলেন, ভাহার, ু  গুকাইয়া গিযাছিল, তিনি অনেকক্ষণ 

। ৭ 



১৬৪ রামায়ণী কথা। 
নি 42৮4 পপির লাজ সস 

কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত ভুলুষ্ঠিত হইয়া অশ্রবিসর্জন 
করিতেছিলেন,_-কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে 
পারিতেছিলেন না,--কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া দীন ও 
আর্ত স্বরে এবং নিগ্বসন্ভাষণে তাহাকে বলিলেন,__ 

“পুত্র ব্যাধিন“তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে। 
বাং দৃষ্টা পুত্র জীবামি রামে সত্রাতৃকে গতে।” 

পুত, তোমার শরীরে ত কোন বাঁধি উপস্থিত হয় নাই। 
রাম ভ্রাতা সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি 

ঘেখিয়াই আমি জীবনধাঁরণ করিতেছি 1 
_.. প্রকৃত পক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন 

 গর্ডজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন,__কৈকেয়ী তাহার বিমাতাঁর 
তায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিত্রকুটপর্তে রামের সঙ্গে মিলন 
সংঘটিত হইল। কৌশলা! সীতার মুখের উজ্জল শ্রী আতপরিট 
দেখিয়া কাদিতে লাগিলেন। অশ্্রপূর্ণাক্গী সীতা স্বশ্রমাতাকে 
প্রণাম করিয়া নীরবে একপাস্থে দাড়াইয়াছিলেন, কৌশল্যা বলি- 
লেন--“যিনি মিখিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুক্রবধূ 
এবং রামচনত্রের স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত ছুঃখ পাইতেছেন ? 
বৎসে, আতপসস্তপ্ পদ্সের স্থার, ধুলি-মলিন কাঞ্চনের স্ঠায় তোমার 
মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ চির দেখিয়া 
আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে” 
রাম ইচ্ুদীফল দিয়া গিস্ৃপিতু প্রদান করিয়াছিলেন, __ভৃতলে ্ 

ধজিণ ্  দর্ডের উপর প্রদত্ত ঃ সেই দীফলের 



কৌশলা।। ১৬৫ 
পা শিপ প্রি লি রি পা পপ অসি পা না রা গা? পলিপ লা, ববি 

কৌশল্যা বিলাপ করিয়া বলিলেন, গ্রাম ও এই সবদীফলে পিতৃপিগ 
দান করিয়াছেন, এ দৃপ্ত আমার সহ হয় না-” 

*চতুরাভাং মহীং ভু মহেজদদৃশে। বি | 
কথমিঙ্গুদিপিণাকং স ভূঙজে বনধাধিপঃ ॥ 
অতে দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিত প্রতিভ্তাতি মে। 
যত্র রমঃ পিতুদদী| দিঙুনীক্ষে দম দ্ধম।ন ॥৮ 

হিন্তুল্যপরাক্রাত্ত মারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া 
এই ইন্ুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইশুীফলের 
পি পিতাকে প্রদীন করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর 
£খ আর কিছুই নাই।” সামন্ত বিষয় লইয়া এই সকল বিলাপ- 
পুণ উক্তির একদিকে পুক্রের বনবাসে জননীর দারুণ ছুঃখ, 
অপরদিকে স্বামিবিয়োগে মাধ্বীর সুগভীর মণ্মাবেদনা ফুটিয়া 
উঠিয়াছে। 

এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দস্থানের আদর্শ জননীর চিত্র--আদর্শ 
্ত্রীচরিত্র প্রতি পল্লী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্ম 
ত্যাগ উপলদ্ধি করিয়। ধন্য হইতেছেন। এখনও শত শত দ্বেহময়ী 

কৌশল্যা হিনুস্থানের প্রতি তরুপল্লবঙ্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহবন্ধনে 
আশ্রিত শিুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের গুভকামনায় 
কঠোর ব্রতউপবাস ও দেবারাপনা করিয়! নিরন্তর ক্গেহার্থ আত্ম 
বিসর্জন করিতেছেন । এখনও বঙ্গদেশের কৰি “কে এসে*ধায় 

ৰ ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে” প্রস্থৃতি সুমিষ্ট বনদনালীতে সেই 
_ ঙ্লে্্রতিমার আলা করিতেছেন। কিন্ত কৌশল্যার মত কয়জন 



১৬৬ রামায়মী কথা । 
সি সপ 

জননী এখন ধশ্াত্রতে জারা বারী: পুত্রকে 
_খলিতে পারেন_- 

“ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘৃত্তম। 

শীপ্র্চ বিনিবর্তন্ব ব্তন্থ চ সতাং ক্রমে ॥ 

বং পালয়সি ধর্মং ত্বং প্রীতা। চ নিয়ষেন চ। 

স বৈ রাঘবশার্দল ধর্থত্ব মতিরক্ষতু ॥” 

এস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পাঁরি- 
লাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীপ্রই ফিরিয়া আসিও 

এবং সৎ্পথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও | তুমি প্রীতির সহিত-_নিয়মের 
সহিত যে ধর্দপালনে. প্রবৃত হইয়াছ, সেই ধর তোমায় রক্ষা 

করুন।” আমাদের চিরপৃজাহা শচীমাতাও বুক বাঁধিয়া এমন 
কথা বলিতে পারেন নাই। 



রাম কৈকেরীর নিকট স্পর্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন,-- 

“বিদ্ধি মামৃিভিস্তলাং বিমলং ধর্মমাস্থিতম্।” 

তিনি” বনবাসাজ্ঞা অবিক্ৃতমুখে অবনভশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, 

তখন তাহার মুখে শাস্তির শ্রী বিলীন হয় নাট । কিন্ত “ইন্ছিয়- 

নিগ্রহ” করিয়া! দে ছুঃখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার 
নিকট আসিবার সময় ভাহা প্রবলবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল 
তিনি পরিশ্রাস্ত হস্তীর তায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন,-- 

“নিশ্বসন্নিব কুগারঃ1” মাতার নিকট মর্ধচ্ছেদী সংবাদ বলিবার 
সময় তাহার কণ্ঠ শস্কান্িত ও কম্পিত হইয়! উঠিতেছিল, তাহার 
কথার চচনা পরিতাপব্যঞ্জক-_ 

“দেবি নানং ন জানীষে মহত্তযমুপন্থিতন্।” 

মাতাঁর অক্রু ও শোকের উচ্ছীস তিনি নীরবে গীড়াইয়া সঙ্থ 

করিয়াছিলেন; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্ত্ী তাহার কথাগুলিতে 
এব অপুর্ব নৈতিক-মহিম| প্রদান করিয়াছিল। কিন্ত সীতার : 
 সপ্লিহিত হইয়া তাহার হদয়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা 
রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানুরক্া স্ত্রীকে সদ্যোযৌবনের 
অতৃপ্তকামনায় দারুণ ছুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইৰেন; এ 
খা বলি? যাই রঃ মন রয় আদিল সী 



১৬৮ যা রা | 
স্পা সি উপ সী ও পা উপ ডি পার স্পিরিট উপ তি রি জিন লা তাপসী স্পিড স্পা আপ শি ৩৮ পিপিপি 9৩... 1 ৭ ক পান কিক সিল 

বজাধাতের গ্ায় নিদারুণ পবা কহ্মকোমল | রমধীর প্রাণকে 

কিরূপে চকিত ও বাথিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া তিনি যেন 
দিশাহারা হইয়া! পড়িলেন, তাহার মুখশ্রীী মলিন হইয়। গেল। 

সীতা তাহাকে দেখিবামান্র বুঝিতে পাঁরিলেন, কি যেন দারুণ 
অনর্থ ঘটিয়াছে। “অনা শতশলাকাযুক্ত ভলফেনপু্র রা্ছত্ 
তোমার মাথার উপর শোভ। পাইতেছে না। কুগ্তর, অশ্বারোহী ও 

বন্দিগণ ভোমার আগ্রে আগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষ, কি 
ভাবনায় তুমি ক্রিক ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ 
হইয়া গিয়াছে ৮ কোথায় রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌমা প্রশাস্ত 
ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্খববন্তী হইরা তিনি এন্প বিহ্বল হইয়া 
পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাহার 

সর্ধজনগ্রশংসিত চরিত্রের কথা ম্মরণ করাইয়! দিয়! তাহাকে আসন্ন 

পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন) তিনি বনে গেলে 
সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবন-মাপন করিবেন, তথন্বন্ধে নানা- 
নৈতিক- উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্ত,ত| প্রদ্ধান করি- 

লেন। কিন্ু তাহার আশঙ্কা বৃথ।__দীতা সে সকল কথা উপহাস 
করিয়া বলিলেন, “তুমি বনে গেলে তোমার আগ্রে কুশান্কুর ও 
কষণ্টকাকীর্ণ পথে পাঁদচারণ করিয়া আমি বনে যাইব 1: 

ধাহার! রামের বনগমনের কথা শুনিয়াছিলেন, তাহারা সকলেই 
কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীার মুখে সেইন্ষপ কত 

আক্ষেপ গুনিবার রত্াশা টড সয়াছি লেন এবং তাহার 



সত [ ১৬৯ 
পপ্াস্াসিক ছিল দত সত কক 

কিন সীতা একটি অ সাজি কথ৷ রিট লিলেন রী একবার | দশরথকে 
স্ত্ণ বলিলেন না, কৈকেরীর প্রতি টিটাগাা করিলেন না, 
এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবন্কল পরিবেন, উহা শুনিয়াও শোঁকে 
বিদীর্ণ হইয়! পড়িলেন না। পরস্ত তিনি স্বীয় সৌবনকল্পনার 
মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক স্থুরমাচিত্র আকিয় ফেলিলেন, 
রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ ঘনে করিলেন । সাধুপুং্প * পন্্িনীসঙ্কুল 
সরোবর, ফেননিম্মনহাঁসিনী নদীর প্রবাহ, বনান্তপীন শৈলথও, 
এই সকল দেখিরা স্বাশীর পার্খে মোহাগিনী অ্রমণ করিবেন, এরই 
নখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে 

গিরিনির্ৰর দেখিরা ও বনের মুক্তবাষু সেবন করিয়া বেড়াউবেন, 
ই আনন্দের উত্সাহে লোমের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, 

রামচচ্জ প্রায় হতবুদ্ধি হইয়। ঈাড়াইয়া রহিলেন । “এই সুরমা 

অযোধ্যার... সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে প্রিয়তম স্বামীর 
পাদদ্ছায়াই দায় নিকট অধিকতর গণা” সীতা দঁ়ভাবে ইহাই 
বলিলেন। এই আনম শুধু অনভি তজ্ঞতাঁর ফল, রামচন্ জর ভাবিলেন, 
দীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইরা স্ক্ীললে তিনি নিবৃত্ত হইবেন 
বি র তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের কর্পন) মনে করিয়াছিলেন" 

তাহা সাধবীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাতাকে সহ্র- 
| রা বুৰাইতে লাগিলেন | সীঠ কি কষ্টুকে ভয় করেন ? ইহা 

| জী রমণীর বৃথা উৎকা নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধ্ৰী 
খা না-ই তাহার স্থির সন্কর ৷ রাম হখনবনের 
তীবগকীর একটি চির দীতার খে উপস্থিত করিস! কষ্ণ সপ, 

5 সি সিরিসিপাউ ৩ দিম 
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বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফল্মমূল-জীবিকা এবং অনশন, 
পন্ধিল দরোবর, বু সিংহ ও  রাক্ষ্গণের উৎপাত প্রভৃতি শত 

৪.৫ 

বিন 

লিনা ূ রঃ দ্বণার রত সে সকল উপেক্ষা করি বলিয়া 
উঠিলেন, “তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শম্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ,_ 

প্ছামতসেনসতং বীরং সতাব্রতমন্ুব্রতাম্। 

সাবিত্রীমিব ঙ্লাং বিদ্ধি।” 

ছামৎসেন-পুজ সত্যব্রতের অন্ুব্রত। সাবিত্রীর হ্যায় আঁমাকে 
জানিও” এবং পরে বলিলেন,_-“আমি ব্রক্ষচর্যা পালন করিয়া 
তোমার সঙ্গে বনে পর্যাটন করিব । যাহারা ইঞ্জিয়াসক্ত, তাহারাই 
প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব ? রাম তথাপি 

নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাহাকে প্রতিনিবৃনত করিবার 
প্রয়াসী হইলেন। সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন-_“নিজের 
স্ত্রীকে পার্থে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রককতি পুরুষের হস্তে 
কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়াছেন ?” ইহা হইতেও তিনি 

| অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন £__ 
"শৈল ইয মাং রাম পরেভো! ছাতুি। ছুনি।” 

সত্রীন্থলত অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও স্থানে চু 
হর তোমার সে থাকিলে, (তোমার রা? জোনে আমার 

না টি কথা মি সীতা যা রর হইয়া কীদ্মিতে 



সীতা | ১৭১ 

লাগিলেন; স্তাহার পদ্মাদলের স্যাঁয় ছুটি চক্ষু জলতারে আচ্ছন 
হইল; তিনি স্বামীর সঙ্গে বাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, 
এই সক্কল্ন জানাইয়। ব্রতভীর ম্যায় রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া 
বিমন! হইয়া অশ্রপাঁত করিতে লাগিলেন | সাধবীর এই অশ্রুতপুর্ধব 
দৃঢ়তা দর্শনে রাঁম বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়! বলিলেন, 

“ন দেবি তব চুঃখেন হ্বগষপাভিরোচয়ে।” 

বং সাহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, “ভোমার 
ধনরত্ব যাহা কিছু আছে,_ভাহা বিশ্লণ করিয়া প্রস্তুত হও |” 
রমণীর অলঙ্কার-পেটিকা শত শত অদৃষ্ঠ ও মৌন বক্ষে রক্ষা করিয়া 
থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হাঁর-কেমুর স্বীগণকে বিলাইয়া 
দ্িতেছেন, ভাহ! দেখিবার যোগ্য । বশিষ্টপুজ্র সুযজ্ের পত্থীকে 

তিনি হেমস্থত্র, কাঞ্চী ও নান! মহার্থ দ্রবা প্রদান করিলেন। সরখী- 
গণকে স্বীয় পর্য্ন্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নানা অলঙ্কাঁর প্রদান 
করিয়া মুহূর্তের মধ্যে নিরাভরণা স্ন্দরী বনবাসের জন্য প্রস্তুত 

হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও সুন্গদগণের সমক্ষে ডটাবন্ধল 
পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্ত কৈকেরী : তাহার 
হন্তে চীরবাস প্রদান করিলে, লীচা সঙগলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের: 
দিকে চবির খলিবেন, “চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি 
জানি না, আমাকে শিখাইয়! দাও ।” স্বমন্ত্র বে দিন রথ লইয়া 
তীর হি অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন করেন, সে দিন: তল, 
সীতাকে বলিয়াছিলেন-_প্অযোধ্যা কোন সংবাদ কি আপার 
 ক্িধার আছে?” সীতা হখন কিছু বলিতে পারেন নাই, ছট 
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ট্ষু হইতে তাহার অভ অশ্রবিদু পতিত হইয়াছিল । এই 
লগ অবস্থায় সীতার মৃত্ি লজ্জাব হী ল্াটির ঠায়, কিন্তু এই 
বিনয়নআ মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রথরতেড ও দঢ়সন্থ্ন বিদা- 
মান, হাহার পূর্বাভাস ইতিপূর্বে আমর! পাইয়াছি। 

ভার পর রাজকুগারদ্বয় ও বাঁজবধূ বনে যাউতেছেন। খিনি 
রাজান্তপুবীর অববোদে সযত্বে রক্ষিতা, খাহার গৃহশখরে শুক ও 
মুর হৃতা করিত ও হেমপর্যাঙ্কে স্থকোমঠচন্মাচ্ছাদনশোভী আস্ত- 
রণ বিরা'জত থাকিত, নিপ্রেত হইলে ধাহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণ- 
দীপরাশি নিন্লিমেষনেত্রে টাহিরা দখেত, আছ তিনি সকলের 
ষ্টিপথবন্তিনী, পদক্রজে কণ্টকাকীর্ণ পথে চ'লিতেছেন, পর্মপ্রস্থনের 
মঠ পাঁদযুগ,_হাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, সেই পাঁদ- 
যুগা লীলানৃপুরশন্দে এখনও বনগ্রদেশ মুখরত করিয়। চলিতেছে, 
চিত্রকুটের প্রান্তবণ্তিনী হইয়া সীতা শবাপদসঙ্কুল গহনে কৃষ্ণ! রজনীতে 
ভীতা হইলেন, রামের বাহু-আশ্রত। সীতার ভীত ও চকিত পাঁদ- 
ক্ষেপ ক্রমশঃ মন্থর হইয়া আদিল । পরিআত্ত হইয়! যখন ইন্গুদী- 
মূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়লেন, তখন তৃণশধ্যাশায়িনীর সুন্দর 
বর্ণ আতপক্রষ্ট ও অনশনজনিত মুখস্তরীর বিষগনত। দেখিয়া রামচন্দ্র 
আনৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন । কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় না,__ 
প্রভাতে চিত্রকূটের শৃঙ্ধে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়া রামচন্ 
সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন,__সীতা সেই আদরে ও মোহাগে 
পুরা ফলা হইয়া উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া! সীতা মন্দাকিলী- 
সলিলে গান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙগধ্বনি তাহার 
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নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃছুমনোরম বোধ হাত লি গাল,--- 
তিনি স্বামীর পারে স্বভাবের রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধার 
সখ অকিঞ্চিংকর মনে করিলেন। 

বনবাের ত্রয়োদশ বঙ্মর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বন. 
দেবতার মত বন্তফুল পরিয়। পামেব মনে ভর্ষ উৎপাদন করতেন; 

কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চলা 
দে'খয়া সাধবী রাদচন্রকে*বনিয়াছিলেন, “তুমি অতেতৃবৈর আগ 
কর; ্ ম পারিব্রজা অবলম্বন করি! বনে আসয়াছ, এখানে 

টা পাছে চান ৪ আমার এই আশঙ্কা | 
“কদর্যা কলুষ। বুদ্দিষ্জায়তে শ্ক্সেননাং। 

পূনর্গত। তৃষোধায়।ং ক্ষত্রধন্্ুং চরিষাসি $" 

অন্ত্রচচ্চায় বুদ্ধি কলুষিভ হয়, তুমি অযোর্ায় ফিরিয়া বাইয়া 
ধন্ম আচরণ করিও । 

কখনও খষেকন্া অনস্থয়ার নিকট বসিয়া সীত| কথাবার্তায় 
নিযুক্তা থাঁকিতেন, কখনও গদনাদা গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে 
স্্তমস্তক মৃগয়াশ্রাস্ত শ্রীরানচন্জের মুখে বাছন করিতেন, কখন 

সুকেশী তাহার কর্ণাম্বলস্বিত চর্ণকৃস্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাছাইয 
দিতেন,-অযোধ্যার রাজলক্ষী বনলঙ্জ্রীর বেশে এই ভাবে স্বানীর 
অঙ্গে সময অতিবাহিত করিয়াছিলেন | 

সৃতীক্ষখধির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগন্তণশ্রমে গমন বরি- 

লেন। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে-তুষারমিশ্র জ্গোহঙ্গা 
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ও পা থা, | নিষপত্রত তরু ও ধবগোধ্মাকীর্থ প্রস্তর বনের বৈচিত্র 
সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষমের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া 
সীতা স্বামার সঙ্গে ক্রমশঃ দাক্ষিণাত্যোর নিষবপ্রদেশে উপস্থিত হই 
লেন। তীব্র বন্পিপ্পললীর গন্ধে বন্যবামু আকুলিত হইতেছিল; 
শালিধান্তসকগের খক্জুরপুদ্পগুচ্ছতুলা পুর্ণ ততুল শার্ষসমূহ আন 
হইয়া স্বর্ণবর্ণে শোভা পাইভেছিল | বনোন্মত! মৈথিলী নদী- 
পুনের হিমাচ্ছন্ প্রান্তরে, কাশকুস্থনপোভিত বনাস্তে মুক্তবেণী 
পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুম্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাঁকিতেন, কখন 
বা শাপসকুমারীগণের নিকট স্পদ্ধী করিয়া বলিতেন, “আমার 
্থামী পরস্্ীমাত্রকেই মাতিবৎ গণা করেন।” ধশ্াপ্রীণ স্বামীর 
গুণকীর্তন করিতে তাহার ক আবেগে উচ্ছৃসিত হইয়া! উঠিত। 
পঞ্চবটাতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে সঙ্গিনীশৃন্ত! হইয়া 
পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন খধির আশ্রম ছিল না। 
এই স্থানে হুর্পনথার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদুষণাদি 
চতুদশসহজ রাক্ষল নিহত হইল। দুকারণ্যের রাক্ষমগণের 
মধো অভূতপূর্ব মহ্ষাভয়ের সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের 

নিকট বলিয়াছিল,--“ভর়প্রাপ্ত রাক্ষষগণ যে স্থানেই পলাইয়া 
: যায়, সেই স্থানেই ত তাহারা সম্ুখে বমুজ্পাণি রামের করাল মৃত্তি 
দেখিতে পায়।” মারীচ রাবণকে বণিয়াছিল-“বৃক্ষের পত্রে 
পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্তি দেখিতে পাই।” স্বীয় 
অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা, শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্তে 
লীতাহরণোদেনডে দণকারণ্যাভিসুখে ্রস্থানকরিল। 
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সীত৷ লক্ষণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয় দিয়াছেন। 
মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কঠধবনির অবিকল অনুকরণ 
করিয়াছিল; সেই আর্ত কঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হই- 
লেন। লক্ষণ রাক্ষপদিগের ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত 
ছিলেন, স্ব্রাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া! যাইতে স্থীক্কাত 
হইলেন না। স্থামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষণের মৌন এবং 
দৃঢ়সন্কল কোন গু ও কুর্খসত অংভপ্রায়ের ছন্মাবেশ বলিয়া মনে 
করিলেন ; তখনও সীতার কর্ণে “কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষণ" 
এই আর্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উম্মহা মৈথিলী 
লক্ণকে 'প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দু, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার 
পশ্চাৎ্ অন্ুবর্তী” প্রভৃতি কঠোর বাকা বলিছে লাগিলেন । “আমি 
রাম ভিন্ন অন্ত কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিচে প্রাণ 
বিসর্জন দিব |” এই সকল ছুর্বাকা শ্রবণ করিয় লক্্ণ একবার 
উত্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অপর্ণ 

করিলেন এবং রোষক্করিত অধরে আশ্রম ভাগ করিয়া রামের 
সন্ধানে চলিয়। গেলেন | তখন কাষায়বন্ত্রপরিহিত, শির্খী, ছত্রী ও 
উপানহী পরিত্রাজক '্রন্ম” নাম কীর্ভন করিয়া সীচার সন্মুথে 
উপস্থিত হইল । রাবণ পীতাঁকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা 
কহিল, তাহ! ঠিক খবিজনোচিত নহে । কিন্তু সরলপ্রক্কতি 

শীত অতর্কিত ছিলেন। তিনি বরষশাপের ভয়ে রাবণের নিকট 
আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাহাকে আশ্রমে ক্ষ 
করিতে অনুরোধ করিয়া জিল্ঞাসা করিদেন-- 3, | 

অপাপকাটিপদরিউউরিপ 
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“একন্চ দ্কারণো কিমর্থং মি বি: 

রাবণ বাকোর আড়ম্বর না করিয়া একবারেই স্বীয় অভিপ্রায় 
বাক্ত করিল--“আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ব্রিকুটণীর্ষে লঙ্কা আমার 
রাতধানী, তথায় নানা স্কান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী 

গ্রহ করিয়া আণিয়াছি, তোমাকে তাহাদের “অমহ্ষী*রূপে 
বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাভা মন্দবীর্ধযা জোষ্ঠপুত্রকে সিংহা- 
সন ভাতে তাড়িত করিয়া প্রি কনিষটপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত 
করিয়াছেন, ভাভাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই । ক্িকুট- 
শীর্ষস্থিচা বনমালিনী লঙ্কার স্ুপুশ্পিত তরুচ্ছায়ায় আগার সঙ্গে 
বাপ করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।” সীতাকে 
আমরা তাঁপসপত্ধীগণের নিকট একটি স্থকুমারী ব্রততীর ন্যায় 
দেখিয়াছি। তাহার সলজ্জ সুন্দর বুখখানি আতপতাপে ঈষৎ 
মান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর 
তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্বাভাস আমরা সীতার বনবাস- 
সন্বল্পে দেখয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ দৃ 
হইল। রাবণ অমিততেজা মহাবীর-_তাহার ভয়ে পঞ্চবটীর তরু- 
পত্র নিষম্প হইয়া গিয়াছে, পাশ্থে গোদাবরীরশ্রোত মন্দীভূত হইয়া 
পড়িয়াছে, অন্তচুড়াবলম্বী হুর্যাও যেন রাঁবণের ভয়ে দিখ্বলয়ের 

_ শ্রীস্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অনুর যখন পরি- 
_ স্াঙ্তকবেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার শরশবধধ্য ও 

শক্তির গর্ব করিতে লাগিল,_তখন সীতা! লুক্রেশিয়ার স্তায় কিংবা 
ছিন্নলতার স্যার তৃলুন্তিত হইয়! পড়িলেন না। বিনি লতিকার স্তায় 



সাত | ১৭৭ 
2 ৫ ঠা । তি ৮7.০৯০ স্পা, শি পপি পস্সপ পাক সি সত 

কোমল, চীরবাপ পারিতে যাই ধিনি। সারতে স্বামীর মুখের 
দিকে চাহিয়। অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন, ধিনি মৃতাষায় নিজের 
মনের কথা বাক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমৃতনিষেক করিতেন, সেই 
তনবঙ্গীপুষ্পালক্কারশোভিনী সীতা সহস! বিছবাল্পতার টায় তেজস্বিনী 

হইয়া উঠিলেন | যাহার ভয়ে জগৎ্ ভীত, সতী তাহার ভীতিদারক 
হইয়া উঠিলেন। কে তাহার কুরকুদ্থমকোমলরূপে এই বিজয়ী, 
এই তেজ প্রদান করিল”? কে তাহার ভাষার এই তুদ্ধ অগির স্ঠায 
জালাময় কথ! বিচ্ছুরিত করিয়! দিল ?--“আম।র স্বামী মহাগিরির 
তায় অটল, ইনু পরাক্রাত্ত, আমার স্বামী জগৎপৃজ্যচরিক্র- 
শালী, জগভভীতিদায়ক-তেজোপৃপ্ত, আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্, পৃথু 
কীর্তি; রাক্ষস, তুমি বস্দ্বারা অগ্নি আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, 
ভিছ্ছ্বা দ্বারা ক্কুর লেহন করিতে চাহিতেছ) কৈলাস-পর্কা হ্তদ্বারা 
উত্তোলন করিতে চেষ্টা 1 পাইতেছ | রামের স্ত্রীকে স্পশ কর, এমন 
শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও দীসকে সে প্রভেদ, 
রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষ। অধিক প্রভেদ। ইন্জের শচীকে 
হরণ করিয়াও ভোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিতে পারে, 

কিন্ত আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত |” বক্র কেশ- 
 কলাপ মীতার তেলোদৃণ্ড মুখের চতুদ্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, 
ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া,_-দুল্লকমলপ্রভ রক্তিম বদনমও্য় উন্নমিত 
করিয়া সীতা যখন রাবণকে শীব্রতাষায় ভ ভংসনা করিলেন, . তখন 
আমরা সতীর মূর্তি দেখিলাম ৷ ভারতের শশানের প্রধূনিত অগ্নি 
ছ টি স্বামীর পার্খে বনফুলহুনদর স্থিপ্রতিজ্ঞ বদনে বিজ্ছুরিত যে য়ে 

১২ 



১৭৮ রাঁমাযণী কথা। 
সিল নি” লী পা সপ এ ৪ ৮০ পে ২ ০ ০০৮০ ইউ পাজি 

সতীত্ের শ্রী অমাদের চাক্ষে রহিয়াছে, শবশানের অগ্ন যে শ্রী তম্মী 
ভুত করিছে পারে নাই, ভারতের প্রত্যেক গ্রাম_ প্রত্যেক নদী- 
পুলিনকে এক অশরীরী পুণাগ্রবাে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, 
মরণে যে গরিমা সীমস্ত উদ্ভাসিহ করিয়া হিন্দুরঘণীর সিন্দুরবিন্দুকে 
অক্ষয় সৌন্দর্য গ্রদান করিয়াছে _আজি ভীবনে সীতার সেই চির- 
নযস্ত সতীঘুর্তি আমর! দেখিয়। কৃভার্থ হইলাম | 

রাবণ এই মূর্তির ন্ প্রান্ত ডিল না;-সে বতগুলি রমণীর 
কেশাকর্ষণ কা'রয়া সর্বানাশিনী লঙ্কাপুরীতে দইয়া আসিয়াছে, 
তাহাদের প্রতোকেই কত কাভরোক্তি ও বিনয় করিয় তাহার হস্ত 
হইঠে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে,ন্ত্রীলোকের করুণ কঠধবনি 
শুনিত রাখণ অভান্ত। কিন্তু এই অলৌকক রূপলতায় তাদৃশ 
মৃছ্ভ কিছুমাত্র নাই, _পলাশদলস্ুদদর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। 
রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। 
মে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় কারবে, কিন্ত সীতা 
শ্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়া ছিলেন, “বন্ধনই করবা 
বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড় ঃ_রাক্ষদ, এ দেহ বা 
এজীবন রক্ষা কর! আমার আর উচিত নয় 1৮ 

পললাটে ভ্রুকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রতাবাচ হ।” 

সীতার দর্পিতি উক্তি শুনিয়া বিস্মিত রাবণ ললাট-্রুকুটি-কুঞ্চিত 
করিয়া বলিল-সে কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পকরথ আনিয়াছে__ 
জগতের শকৃতিপুঞ্জ ভাহাকে মৃতু তুলা ভয় করে, 

| “আঙুল ন সমো বামে মম যুদ্বে ন মানুহং* 

রঙ 

০৯ তিশা ০. ০০, ৩ সপ সিল পরশ পিলতিলাণ পর সী সরি ৩৯০০ 



সীতা । ১৭৯ 

দান আমার অঙ্গুলীর মমানও নহে,কিন্ত বাম্থিতগায় বুথা সময় 
নষ্ট করা বুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া! সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও 
দক্ণ হস্তে তাহার উক্লদেশ বারণ করিয়া তাহাকে রথের উপর 
নইয়া গেল | স্হস! সেই পঞ্চবটার বনঞ্র ঘেন মলিন হইয়া গেল, 
হরুগুলি যেন নীরবে কীদিতে লাগিল, পক্ষীগুলি অবসন্ন হয়া 

উড়িঠে পারিল নাসখনক্ষঙ্্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল 
অনুগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্র। হইয়! পড়িল। সীচার আর্ত 
চীৎ্কারধবনি শুনিয়া সেই নিজ্জনে শুধু এক মহাজন দগুড় লইয়। 

দাড়াইলেন। তাহার কেশকলাপ হংসপক্ষের স্টার শুভ্র হইয়া 

গিয়াছে, দণ্ডকারণো বহুবৎসর বাস করিয়। বার্ধকো তিনি শার্ণ 

হইয়া পড়িয়াছেন,তিনি পারের কলহ মাগার লইয়। রাখণের 
সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ 'দিলেন। পন্ট জটাযু। আজ এই হিন্ুস্থানে 
এমন কে আছেন--ধিনি অগ্থায়ের ধিরুদ্ধে ঈাড়াইয়া তোমার মত 

প্রাণ দিতে পারেন? 

সীতা আর্তনাদ করিয়া বলিলেন, রাম, তুমি দেখিলে না, 
বনের মুগপক্ষীও আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে ) যে কর্ধি 

কারপুষ্প সংগ্রহের জন্ত চিনি বনে বনে ছুটিতেন, সে কর্ণিকারবন 
লক্ষ্য করিয়া বপিলেন-__ 

পক্ষিপ্রং রামায় শংকধং সীতাং হরতি রাবণঃ। 

ংসনারলমী আবর্ভশোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বলিলেন,-_ 
শৃক্ষপ্রং হামার শংল তং লীভাং হরতি ঝাধণঃ ॥” | 

দিগঙ্গনাদিগকে স্ততি করিয়া বলিলেন, 

৮০০১০ সস ৯ টানি ০ কা 



১৮০ রামাঁয়ণী কথা । 
০০০ 

পক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং লীতাং হরতি রাঁবণঃ1৮. 

রখ ক্রমশঃ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেয 
হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন__ীহার চরণের নূপুর বিদ্যা 
মত, বক্ষোলস্বিত গু মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্গারেখর স্তার, আকাশ 
হইতে পতিত হইল, রাবণের পারে তাহার মুখখানি দিবসে উদ্দি 
টঞ্জের স্ায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌষেয় বন্তের 
একার্ধ রাবণের রথের পার্খে উড়িতেছিল। সেই শোকবিমুঢ় 
সতীর ছরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন কুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে 
প্রকাশ করিল-_“যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, 
সেখানে ধর্শের জয় নাই, __সেখানে পুণ্য নাই” 

রাঁবণ সীতাকে রঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল। লঙ্কায় জগতের 
বিলাসসস্তভার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্ যাহা কিছু 
কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সম্মিলিত; 
এই এশ্বধ্যময়ী পুরী সীতাঁকে দেখাইয়া! রাবণ বলিল,__ “তুমি 
আমার প্রতি গ্রীত হও, এই সমস্ত শ্বর্যা তোমার পদপ্রান্তে,_ 
কোমার অশ্রক্িন্ন মুখপন্কজ আমাকে পীড়াদীন করিতেছে। টা 
সদর মুখ কেন শোকার্ত হইয়া থাকিবে? তোয়ার ক্লিপ্ধ প 
কোমল পাদবুগ্মের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ, এমন- 
ভাবে এপর্যযস্ত কোন রমধীর প্রেম ভিক্ষা করে.মাই। তুমি আমার 
গ্রতি প্রসন্ন হও 1” শীত এ সকল কথায় কর্খপাত, করেন নাই। 
তিনি বিষ হইয়া প উয়াছিলেন, রাবণের গ্রাতি বারংবার রোফ- 
দীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্গণ্ডে ও স্ষরিত অধরে 



সীত ॥. ১৮১ 
৫৯ ৬ সরি ০ ক অত ৯০ ৯ ৬০৬৫৭, পপ ৯৯6৭০ তি সা সিলাছি তা সর শী পপি তা দলা ১ চক ঈ্ী তক 

শহাকে বলিলেন_: 'জ্ঞমবাস্িত তর রামের রম গাম 
বেদী স্পর্শ করিবে, চগ্ডালের কি সাধা? রাক্ষস, তুমি নিজের 
মৃত্যু আবাজ্ষা করিতেছ।” রাবণের দিকে ঘ্বণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া 
পীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদাঙ্গীর সমস্ত শরীর ইতে স্বণা 
ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। রাধণ অনন্তোপায় 
ইহয়! রাক্ষপীদিগকে ধলিল--ইহাচক অশৌকবনে লইয়া যাও, 
বলে হউক, ছলে হউক, থিষ্টবাকো হউক, ভয়গ্রদর্শনে হউক, 
ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও 1” 

সেই অশোকবনের পুষ্পস্তবকনঅ শাখা যেন ভূমিচুম্বন করিতে 
চাহিতেছে,অদ্থুরে বিশাল চৈহ্যপ্রাসাদ ; হাহা? সহশ্ ক্ফটিক- 

স্স্তের প্রত্যেকটির উপরে এক একটি বাসের প্রতিমুর্তি। নানা 
বিচিত্র প্রতিমূর্তিশোভিহ উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিদ্ধুবার 
ও কোবিদার বৃক্ষ অজন্ত পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া রাখি- 
য়াছে। স্থনার সুন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ ক্কত্রিম 
সরোবর তটাস্তশেভী বন্ততরুর পুষ্পপাতে ঈষৎ কম্পিত) এই 
রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসস্থান স্থির হউল। এই আরণ্া- 
দশের পার্খে বিষগমলিন্ী সীহাদেবীর যে মূর্ত বাস্থীকি আঁকি- 

| য়াছেন, তাহা একাস্ত নীরব মাধুর্য, উতৎ্কট রাক্ষসীগণের 

. সাহচর্ধ্যে অটল সতীন্বগর্ধের এবং করুণ শোকাশ্র দ্বার আমাদিগের 
| চি বিশেষরূপে আকিষ্ট করে। 

কাহার নহচারিণীগণ কোন ছুঃ স্বপ্নই যমালয়ের চরের স্তায,_ 
হারা কি ভীবস্ত হার কাঙ্গী, কেহ লগ্বিতো্জ, 
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১৮২ যী কথা৷ 
৭. পার লিন পেপে ০ ১৯৯,৯০০ ৯ ওটি তি 2শিজপাও- পাত পি ছি পিস কত এসি শি তি ৩৭ ছি কও কি ৮৯ ৪ ০ 

কেহ শন্কুকর্ণা, কেহ শ্রীতনাসা, কেহব৷ । “ললাটোচ্ছাসনাসিকা”_ 
তাহাদের পিঙ্গলচস্ষু অবিরত সীতাকে ভীতিগ্রদান করিতেছে । 
বিনতানায়ী রাক্ষদী বলিতেছে--“সীহে, তোমার স্বামিঙ্গেছের 
পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া, আর প্রয়োগন, নাই, এখন বাঁবণং ভজ 
তর্ভারম্', সম্মত না হইলে-__ 

“সর্ববান্ত্াং ভক্ষয়িষ্যাসহে বয়ম ।” 

লক্বিততস্তনী বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাই! সীঠাকে তজ্জবন করি, 
তেছে, আর বলিতেছে--“ইজ্রের সাধা নাই, এ পুরী হইসে 
তোমাকে রক্ষা করে, ভি যৌবন রা এ -যত দিন 

নে সঙ্গে সুরমা রা ন, উপবন ও পর্বতে গ্ কর। 
 অস্বীককাতা হইলে-- 

্উৎপাটা ব! তে হঁদয়ং ভক্ষয়িযামি মৈথিলি।” 

ভুরদশনা চডোদরী এ সময়ে “ভরীমযস্তীং মহচ্ছলং” বিপুল শুল 
সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল -“এই ভ্রাসোত্কম্পপয়োধরা হরিণ- 
 শীবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে ইহার যকত, 
শলীহা ও ক্রোড়দেশ আমি উৎপাটন করিয়। ভক্ষণ করি।” প্রমসা 

.. রাক্ষলীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিগ, 
“দ্য লইয়া আইস, আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই।” 
তৎপরে শুর্পনঘা যারা বলিল--“ঠিক কথা,-ুর! 
চানীয়তাং ক্ষিপ্রম্ চর্ল 

এই বিভীষিকাপূর্ণ 'রাো উপবাসককশা মৈখিলী এই সকল 



সীতা | ১৮৩ 
শপ পপ ০ পপ সা ০ পপ পি ০০ পপ পলাশ? আসত ১.৩ ০ পাস 5 পিপাসা কস্ট সপ কপ? ৯৭০ পাস জর 

সাপ উজ 

তর্্দন শুনিয়া বৈর্যামুঘজা রোদিভি | 1 সেটি জলভারে 
আকুল হইল; সুন্দরী শৈর্যাহীন| হইয়! কাদিতে লাগিলেন । 

সীতার সুন্দর সুখ অঞ্রকলস্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর 
শরম সার্থক হয়, 6 নি ভুষণহাঁনা, থিনি চিরস্থখ(ভান্তা, তিনি চির- 
দুঃখিনী- 

শিখার ছুখমন্তপ্তা। মগ্ডনাহ্। অমিত । | 

একখানি ক্রি্ন কোন্পেযবাম তাহার উপবাসরূশ ই্রামঙ্গ টাকিয়া 
রাঁখরাছে । পৌণমাসা জ্যোহকার হ্যা হিনি সমস্ত জগঞ্ডের 
ইষ্টবূপিণী। শোকজালে তাহাকে আচ্ছর করিয়া রাখিয়া, 
ধমাচ্ছ্ন অগ্রশথার হার তাভার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ 

পাই এছ না, মনি ্ ্ তন হ্যায় সে জপ অন্পষ্ট। অশোক 
বৃক্ষে রফিত নিঃসংজদেহে প্াানমরী কি চিন্তা করিতেছেন ? 
লঙ্কার এই বিষম হগো.বক্রম, এহ অনামান্ত এশ্বর্য,--শ 
যোজন দুরে জ্টাবক্ষকপারী শ্রামাত্রসহাক্স রামচন্দ্র এই ছগম 

স্তানে আসিবেন কিরূপে ? রাক্ষণীর। একবাকো বলিতেছে, ভাহা 
অসম্ভব হইতও অসম্ভব | রাবণ তাহাকে দ্বাদশমাস সময় দরিয়া 

ছিল, ভাহার দশমাস অহঠীত হইয়া গিয়াছে, সার ছুই মাস পরে 

পাচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (13106814851) জন্য তাহার দেহ 
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীহে 

স্বগণের মুখ দেখিছে পান না, কেবল রাক্ষসীরা তাহাকে নানা 
অশ্রাবা বিজ্রপ ও ভাড়ন! করিতেছে । এদিকে রাবণ প্রায় 
সে স্থানে আসিয় কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন ঘধুরভীষার বাল 



১৮৪ রামারণী কথা। 
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. তিছেও তামার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার টি পতিত হ _ সেখানেই উহা আবদ্ধ হয়া | থাকে,-তোমার মত ও আমি দেখি নাই; তোমার টার দৃ্ত এবং মনোহারী নয়ন 
আমাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছে । তোমার ক্রিনন কৌষেয়বাঁস- 
খানি আমার চন্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত এশ্বধর্য তোমার পদ- 
তলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হও ।” কিন্তু এই অনশনকৃশাঁ, শোকাশরপুরিতনেত্র, কলির কৌষেযবসন! ভাপদী ক্রোবরক্কিম, সুখে বলিলেন, : 'আমার প্রতি থে_ুষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও কেন উৎপার্টিত হইয়া ভুঁহলে পতিল হইল না। দশরথ রাজার পুত্রবধূ. দুণাশ্লোক রামচঞ্জের ধন্মপতীর গ্রতি ঘে িহ্বায় এই কল পাপ কথা বলিলে,_-তভাহা এখনও বিদীর্ণ হল না কেন? ভোমার কালরূপী রামচক্জ আসিতেছেন, এই অপ্রমেয়-ষবর্ধা- শালিনী লঙ্কা অচিরে চির-অন্ধকারে ও শীন হইবে ৯” এই বলিয়া ুরিতাধর রা.সীত সম্থণ উপেক্ষার সহিত রা'বণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া সি যা রি ,তাহার পৃষ্ঠলদ্বিত একমাত্র বেবী রাক্ষসকুল- 'ংহায়ক মহ পর স্কায অকুষঠিত হইয়া রহিল। 
রাবণ, করো সক হইয়া সীতাকে, প্রহার করিতে উদ্য হই, খন শলিতহেমক, মদবিহ্বলিতা্গী, ধাভিমালি, যী রাবণের সী তা সে আলিঙ্গন করিয়া গে লইয়া গেল 
ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষসীগণের যেরূপ তীব্র শাসন চলিল, ঠ তাহ অন্ত করা যাইতে পারে কিন্তু কল অত্যাচার | উৎপীড়ন; সৃহিতে হইবে বলিয়া । রি 
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এই অসাধারণ: ব্রহতেজামণ্ডেত রা রাখিয়াছি ছল? কে এট 
রসদ রমণীকে শূনসম কাঠিন্ঠ প্রদান করিয়। তাহাকে রক্ষা করি 
যাছল? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই তুশমাকিস 
বনা হকোমল দেহে? ভিত এই অপৃন্ন মলৌকিক বিদ্বাের 
শক সরা? করিয়। দিয়াছিল ) কোন্ স্বগাঁয় আশা অনন্তর 
নাঁশাগমন ও রালনধ্বৎের পূর্বাভাস ভাহার কর্ণে গুঞ্জত করয় 
মশান্তির মধো তাহাকে কথঞ্িৎ শান্তিকণ। প্রদান করিয়ান্ডিল ? 
কে এঠ খিলাপ ঈধর্ধাকে দ্বণা ৪ উপেক্ষা করিতে শিখাহ্য।। 
নীতাকে পবিত্র বজ্ঞাধির ভয় সমুক্ধীপ্র করির। আমাংদর 
অন্তঃপুরের আদশ করিয়া পাখয়।ছ 2. এই সকল গ্রথের এক 
কথায় উত্তর দেওয়া ঘাইত পারে, ভাভাতে আমাদের লমের 
আশঙ্কা নাই । এই দৈন্ের মধ। ্ আঁশ্চর্ম। এশ্বর্যা 
কোমলতার মশা এই সম্ভব দত দন্দ্ারা স্চারত | টি 
ভাহার নাম বিশ্বাস।: বিশ্বাস ব্রতের ফল অনন্ত খাঁ, সীঠা নে 
বলে মেন দুর ভবিষানের গর্ড বিদারণ করিয়া পুণল জয় গ্রতঙ্ষ 
করিয়া এত ভেজস্বিনী হইয়াছিজেন | 

কিন্ত অসামান্তবিপৎসঙ্কু অবস্থায় নিপীড়ন সহা কতরিয়! বৈর্যা, 

রক্ষা করা সকলসময় নভ্তবপর হয় না। কখন কখন দীহা ভূলে 

পড়িয়া অভ কীদ্দিতে থাকছেন ) তিনি দুঠাখর সীম! দেখিতে 
না পাইয়া কহ5কি ভাবিতেন । কখন মনে হইত, রাবণ. ক ধি,ঠ 

ছুইটমান চলিয়া গিয়াছে, স্পকারগণ তাহার দেহ খশ্ুখণ্ড করিয়। 
রাবণের ভোভনের উপযোগী করিতেছে ; কখন মনে হইত, 

ক (৯ 



১৮৬ লাক কথা । 
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০ 

টি ব্সর নি য়া গিয়াছে, রাম হয় ত অধোধার 
ফিরিয়া টি বিশালনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে হিনি আনন্দে 
কালাতিপাঁত করিতেছেন | এই কথা ভা বতে তাহার হদয়ে 
দারণ আঘাত লাগহ। তিনি বিশুফমুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে 
চতুর্দিকে দষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, হখন তাহার সৌন্দর্য 
প্রকাশ পাইয়াও যেন প্রকাশ পাইত না._ 

“পল্সিনী পক্কদিক্ষেব বিভাতি ন নিভাঞ্ি চ।* 

কখন মানে হউন, রামচন্্র ভয় » তাভার ৯) শোকাকুল হন 

নাই--তাহার জদয় যোণীর হ্যায় -সংসারের স্খছুঃখের উদ্ে 
তিনি পুজা ও ভালবানা মাকর্ষণ করেন, নি নিজে কাহারও 
জন্য কখনও বাকুল হন নাই--এই ভাবিতে তাহার জদর ছুরুছুর 
করিয়া উঠি, হিনি আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন । 
কখন বা রাক্ষসীগণের হাড়না অসহ হইলে তিনি কুদবস্বরে বলি 
ন-বাক্ষসিগণ, তোমরা অনিক কেন বল, আমাকে 9 
বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা! অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই 
রাবাণর বশাভৃত হইব না।” এই ভাবে হিনি একদিন ছুঃখের 
প্রাস্তলীমায় উপস্থিত হঈয়াছিলেন, অশোঁকের একটি শাখ। অব. 
লস্কন করিয়া ঠাড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, তাহার গ্রাঁণ বড় 
ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এইসময় কে তীহাকে শিংশপা- 
বৃষ্লের অশ্রীভাগ হইতে চিরমধুর রামনাম গুনাইল, সেই নাম 
শুনিয়া অকম্মাৎ তাহার চিন্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রকণ! 
দেখা দিল! তিনি সঙ্গলনেত্রে বক্র কেশরাশির ভীর এক হস্তে 



সীতা । ১৮৭ 

অপস্ত করিয়!৷ উদ্ধমুখে চিনিদিত দয়িত তিরািকীভারীনে 
দেখিতে লাগিলেন । অনাবুষ্টিসস্তপ পৃথ্থবী যেরূপ জলবিনুর 
জন্য উৎ্কহ্িতভাবে প্রতাশ। করে, মধুর রামকথা শুনিবার ডট 
তিনি সেইরূপ বাগ হইয়া অপেক্ষা করিলেন । 

ইমান কলগাল হউন] বলিলেন, “হে ক্রিনকৌষেয়বামিন, 
আপনি কে, 'অশোকর শাখা অবলম্বন বা নানা ? 
আপনার পদ্াপলাশচন্ষ জল্ভারে আকুলিত হইয়াছে কেন ? 
আপনি কি বশিঙ্গের ভ্রী অরুন্ধতী, জী সঙ্গে কলহ কিয় 
এখানে আমিয়াছেন, কিংবা চন্দতীনা হইয়া চক্জের রমণী পৃথিবাতে 
অবভীর্ণা হইয়াছেন ? আপন বক্ষ, রক্ষ, বসু, হইীদের কাহার 
রমণী? আপনি ভূমিষস্পশ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অন 
জল দেখা মাইতোছে, এভন্য আনার আপনাকে দেব 2 বজিযাও 
বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্বী লীতা হন, ছুরাস্ম 
রাবণ যদি জনস্থান হহুঠ আনিয়। আপনার এ দুর্দশা করিয়া 

থাকে, তবে সে কথা বলয় আমাকে কুভার্থ করুন 1” সী 

সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুনান্কে সমীপবর্থী হতে আল্ঞ' 

করিলে দুত নিয়ে অবতরণ টা | তখন হনুমান্কে দেখিয়া 
ভিনি শঙ্কিত হইলেন,সহস: মানে হইল) এ ত ছঝ্ুবেশধারী 

রাবণ নহে? হিনি দয়িতের বংবাদপ্রাপ্রির আশায় ক্ষণপূে 
উৎফুল্পা হইয়া উঠিয়াছিলেন, হিনি সহসা ভয়বিহবঙ্গা হইয়া পুড়ি- 
লেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাছলত। খ্বলিত হইয়া পড়িল, 
তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন-- 



১৮৮ রামায়ণী কথ! । 
পিন ৯০০ ৬ ০ 

পাপী শিস পর ০০ পাত শী ও পি লী িিএশ সি শিলা পরশ আও সী বিভা ৯৯ উল ৭ 

“যথ! যথা সমীপং স হনুমানুপসপতি । 

তথ। তথা যাবণং সা তং সীতা পরিশক্কতে ।* 

কিন্ত এই সন্দেহ দুর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। 
রামের সংবাদ পাহয়া সীতার মুখ প্রসন্ন হইয়া! উঠিল, কৃশাঙ্গীর 
চক্ষু অশ্রপু্থ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের 
নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন-রাম তাহার জন্ শোকাতুর 
হইয়াছেন কি না? হনুমান তাহাকে জান ইলেন, “যিনি গিরির 
স্তায় অটল, ঠিনি শোকে উন্মন্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাহার 
গাসভীর্যয চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্র তাহার শাস্তি নাই,_- 
কুস্থমতর দেখিলে উন্মন্তভাবে ভিনি আপনার ভন্ত কুস্থম তুলিতে 
বান, পদ্মপ্রন্থনগন্ধি মন্মারুতের স্পশে মনে করেন, ইহ 
আপনার মৃছু নিশ্বাস, স্জালোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে 
হিনি উন্মন্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে 
আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সপ্ত হইলেও-_ 

মীতেতি মধুকাং বাণীং বারন্ প্রতিবুধাতে ।” 

ভিনি শ্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন-_ 
শি মাংসং রাঘবো ভু ন চৈব মধু সেবতে।” 

এই কথা শুনিতে গুনিতে সীতা আর সহ করিতে পারিলেন না, 
সাশ্রচক্ষে বলিয়৷ উঠিলেন,__ 

.. শ্অস্ৃতং বিষসংপৃক্ং তয় বানযভাবিতম্) ও 
. হৎপরে হস্থমান্ রামের করতুষণ অস্ধুরীয়, উজান 
সীতাকে প্রদান করিলেন-_ 



 দাঁতা। ১৮৯ ৮ 
কপ পিওর পরি ৯১ ০ সা পিপাসা পিল পানিও 

লিলা পি 

শী প্রেক্ষষাণ। স| রঃ ঃ করধিকুষিতদ। | 
ভর্তারমিব সম্প্রাপ্ত' স সী মুদিতাভবৎ ॥” 

তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের ছুঃখ ঘুচিয়া ঘে আনন্দরেখায় 
গওদয় উল্লসিত হইয়৷ উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে 
পারিব না,-সেই অন্ুরীয় স্থুখম্পর্শে বহুদিনের শ্বতি, বহু সু 
ছঃখ, সেই গগ্দদনাদ্দ ?ে াদাবরাপুণিনের রামসঙ্গ, ক আদর ও 
সেহের কথ। মনে "পড়িল, ঠ।হার কৃষ্ণপঙ্াস্ত চক্ষুর (কোণ হইছে 

অন্জশ্র অশ্রবিন্ু পতিত হইতে লাগিল। ইমান সীতাকে পৃষ্টে 
করিয়া রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সীত। স্বীর্ক তা হঈলেন 
1| “রাক্ষসেরা পশ্চা্ অনুসরণ করিলে আমি সনুদ্রের মধ পড়িয়। 
ট্গ আর স্বেচ্ছাপূর্বক মামি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।” 

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে, াক্ষপগণ নিহত হইয়াছে, 
সীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন । নান। 
রত্ব ও বিচিত্র বন্ত্র দেখিয়া পাংগুগুহিতসব্ধাঙ্গী সীতা বলিলেন. 

"অন্ত জট, লিচ্ছ। দি ভর্তার: রাক্ষসেখর ।” : 

হনুমান্ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষনীদিগকে তাড়না করিতে গেলে মা 
শীলা সীতা বারণ করিয়া বলিলেন, প্রভুর নিয়োগে ইহারা হ বা 

করিয়াছে, তজ্জন্ ইহারা দণ্ড নহে । 

তাহার পর বিশাল সৈমসংঘের সম্থুখে রান সীতাকে অন্তি 
কঠোর কথা বলিলেন, লজ্জায় লঙ্জাবন্ী যেন মরিয়া গেলেন, 
কিন্তু ভেজস্বিনীর মহিমা ম্কুরিত হইয়া উঠিল; -লবামের কণেশর 

্ উক্তি প্রাককতজংলাচিত, ইহা বলিতে সাধবীর কঠ দ্বিধা কম্পিত রা 



১৯০ রামায়ণী কথ! । 

হই নাতিনি পন্ভির পদে আশষ প্রণতি ভানাইর। মৃত্যুর ভন্য 
্রস্তত হইলেন এবং উদ।5 আক্রু মাঞ্জীনা করিয়া অপোমুখে স্থিত 
স্বামীকে প্রদক্ষিণপুর্ববক জপস্ত চিতায় শ্রবেশ করিলেন । 

হৎপরে কাবতসুবর্ণপ্র'তমার স্টার এহ দেবীকে উঠাইয়া অগ্ন" 
রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন,-ঘিনি আজন্মশুদ্ধা, তাহাকে 
আর আমি কি শুদ্ধ করিব 1 

উত্তরকাণ্ডের শেষ দৃশ্যটি হৃদয়বিদারক, ধনে বিসর্জন দেও- 
যার জন্য লঙ্গাণ সীতাকে লইয়া গিয়াছেন, তীররহ বৃঙ্ষমালায 
সুশোভিত সুনার গঙ্গার পুলিনে আসমা লক্ষণ বালকের স্টার 
কাদিতে লাগিলেন, লঙ্গাণের কান্না দেখিয়া সীতা বেশ্মেতা হইলেন, 
এই সুন্দর গঙ্গার উপকূলে আদিয়া লক্ষণের কোন্ মনোবাথ! 
জাগিয়া উঠিল বুঝিতঠ পারিলেন না,-ডুমি ছুই রাজি রামচন্দ্র 
মুখারবিন্দ দেখ নাই, সেই ক্ষোভে কি কীদদিতেছ 7” অতর্কিত 
সীতা এই প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু শেষে যখন লক্ষণ ঠাহার পাদমূলে 
নিপতিত হইয়া! বলিলেন, “আঁভ আমার মৃতা হইলেই, মঙ্গল 
হইত” এবং কঠোর কর্তবোর অন্ভরোধে মন্মচ্ছোদী বিসর্জনের 
সংবাদ ভানাইশ্েন,হখন স্থির বিগ্রহের সায় সীত টাড়াইয়া 
রহিলেন, হয়ত গঙ্গানীরসিত্ত তীরতরুর পুষ্পসারসমৃদ্ধ গম্ধবহ তখন 
সীতার ললাটের স্বেদ ও চক্ষের অর মুগ্ছিবার জন্ঠ তাহাকে ধীরে 
ধীরে ম্পর্শ করিতেছিল-_গঙ্গার তীরে ছাড়াই! পাষাণ প্রতিমার 
স্থায় তিনি ছুঃসহ সংবাদ সহা করিলেন, পরমূহূর্তে বিকল হইয়া 
লক্ষমণকে বলিলেন__“লক্ষণ রামচন্দ্র সঙ্গে যে বনবাস আনন্দে 



খত ১৯১ 
শি পরী সর সপ সি পি রি ০8 সপ পিসি এরা উর ৯৯? ৬০ ০৫০ রে পপি শা পাস পানা কপাট পতি সনি, টক 

পহিরাচিলাম, সাজ: রাম কি সেই ধনবাস কেমন করিয়া 
সহিব ?” তীহার কপোলে অভ অশ্রবন্দু গড়াইয়। পড়িঠে 
লাগল, শীতা সেই জশ্র মাজ্জন! না করিয়া বলিলেন, এ বণ 
বদ আগাকে জিজ্ঞাসা করেন শোমার কেন বনবাস হতযাছে -- 
আমি কি উত্তর দব? প্রত, তুমি আমাকে রি নির্িযি ঢ[নয়াও 
আনার এই বিপদ সমুদ্র ফেছিলে, আজ এই গঙ্গাগভ্ আদার 
শাস্তির একদাত্র স্থান, রি আম হোমার সন্তান ধারণ করি 
হছি--এ অবস্থার আবহ চা উচিঞ নহে 1” 

গঙ্গাতীরে ঈাড়াইয়। সাতা নীরবে মঞমোচন প:85 লাশে, 

ন্ 

পেন, এবং শেষে বলিলেন_ল 

“গতিই দেবতান।ধাঃ পতবনধুং পতিগু ₹। 

প্াণেরপি প্রিয়ং তক্মান্ত 2 কাধাং বিশেষত $* 

পতিই নারীগণের দেব, বন্ধু ও গুরু, তাহার কার্ধা আনার 
প্রাণাপেক্ষ। প্রিয়!" অঞ্কদ্ধ গপগদকগ্ে লঙ্ষমাণকে বলিলেন -- 

“লক্ষণ এই ছুঃখিনীকে পরিভাগ করিয়। নও, রাজার আদেশ 

পালন কর” 

ইহার অনেক দিন পরে একদা সনন্ত সভানদ প্রবৃত মঙ্- 
রাজ রামচন্দ্র পীতাকে পরীক্ষার জন্ত আহ্বান করিয়াছলেন,.- 

সে দিন, ক্রি কোৌষেযব্না করুণ।নয়ী ছুঃখিনী যা বুক করে 
বলিলেন, “হে মাতঃ বস্ুদ্ধরে, নদ আমি কায়মনোবাকো পতি 

অর্চন! করিয়া থাকি, হবে আমাকে ভোমার গঙ্জে স্থান দাও ।» 

“সীতার কাহিনী, দুঃখ পবিত্রতা এবং ত্যাগের কাহিনী । এই 



১৯২ রামাঁয়ণী কথা । 

সতীচিত্ বান্সীকি ডিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ইহার বিশাল 
আলেখা হিনুস্থানের প্রতি গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত । 
অলক্ষিতভাবে সীতার পদ্থস্বহিনদুস্থানের পড্ধীকুলের মধ অপুর্ব 
সতীত্ববুদ্ধির সর্চার করিয়া আমাদের গৃহস্থালীকে পবিত্র করিয়া 
রাখিয়াছে। নুতন সভার শ্রোতে নূতন বিলাস-কলা-ময় চিত্র 
দেখিয়া যেন সেই স্থায়ী ও অমর আঁলেখোর প্রতি আমরা 
শরদ্ধাহীন না হই! এস মাতা! তুমি সহ সহশ্র বত্সর গৃহ- 
লক্্ার নায় হিন্দুর গৃহে, ষে পুণাশক্তির সঞ্চার করিয়াছ__ভাহার 
পুলরুদ্দীপন কর, আবার ঘরে ঘরে তোমার জনা মঙ্গলঘট প্রতি, 
ষিত হউক। তুমি তারতবাসিনীদিগের লজ্জা, বিনয় ও দৈনো, 
তুমি তাহাদিগের কঠোর সহিষ্ণুতায়, প্রীণের প্রতি উপেক্ষায় ও 
প।বত্র আত্মসমর্পণের মধো বিরাজ কর, তোমার স্বকোমল 
অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত পাদবুগ্মের নৃপুর-মুখর সঞ্চালনে গৃহে গৃহে 
সরগীয় মতীত্বের বার্তা ধ্বনিত হউক। তুমি আমাদের আদর্শ 
নহ, তুমি আমাদের প্রাপ্ত, তুমি কবির স্থা্ট নহ, তুমি ভগ- 
বানের দান। আমাঁদিগের নানা দুঃখ ও বিড়স্বনার মধো তোঁমা- 
রই প্রতিচ্ছায়! অলক্ষ্যে তাসিয়া বেড়ায় ও ভাহাতেই সমস্ত দৈষ্ঠ 
ঘু'চা আমাদের স্বপ্প খাদা ও ছিন্ন কন্থার নিজ্রা পরম পরিভৃপ্তকর 
হইয়া উঠে। 



হনুমান্। 

-্আোরহিটি দি ০... . 

যৌথ-পরিবারে পি পা, মাতা, ভ্রাতা এবং পন্থীর যেকধপ স্কান, 

ভতা বা সচিবেরও সেইরূপই একটি স্থান; এই বিচিত্র গ্রীন 

মন্বন্ধ তাগের ভাবে মহিনাথত হইয়া গৃহধন্মকে কিরূপ অখগ্ 

সৌন্দর্ধ7 প্রদান করিতে পারে, রামারণকাঁবো ভাহা উত্ক্টভাবে 

প্রদশ5 হইয়াছে | 

হন্তুমান্ প্রথমত সুগাবের মচিবরূপে রামলক্ষণের নিকট 

উপস্থিত হন। ইনি রচিবোঁচিত সদগুণাবলীতে ভূষিত ইহার 

প্রথম আগাপ শ্রবণ করিয়াই রাম মুগ্চিতে ক্মণকে বর্পয়া- 

ছিলেন--এ বাক্কিকে বাকরণশান্ে বিশেষ গারদশ। বলিয়: বোধ 

হয়, ইহার বহুকখার মো একটিও অপশন শ্র5 হইল না, 
শ্বহ বাহরতানেন ন কিধিদপশ কত” 

পথক্, মু ও সানবেদ পারাদশ না হইলে এভাবে কেহ কথা 

কহিতে পারে ন!। হার শুখ, চক ও আজ পোষশুগ্ত এবং ক ঠা 

চ্চারিত বাণী হৃদয়হষিণী।” অশোকবনে সীহার, সঙ্গে পরিচয়ের 

প্রাক্কালে ইনি তাহ্রর নহিহ মংস্কতভাষার কথোপকথন করিবেন 

কি না--মনে মনে বিতর্ক করিয়াছিলেন । সমুদ্রের ভারে জাবানি 
ইহাঁকে শাস্ত্র পিতগণের বাণীয় বলিয়া! নিদদেশ করিয়াছিলেন । 

সুতরাং দেখা ঘাইতেছে, ইনে শীস্ত্রদর্শী ও সুপশ্তিত ছিলেন। 
টি 



১৪৯৪ | ূ এমা কথা । 
পালা পাল্টা ০ পাপ পাশ পল উর করিত? ফর হা ৮ + সিল্কি, ০ "সপ সিল সিবিএ সি স্পিন লিসা পরপর ৯ 

কিন্তু শুধু পা তিতাই সচিবের প্রধান গুণ নহে,-অটল প্রভুভক্তিও 
তাহার অভ্তাবস্তক গুণ। 

গরীব বালির ভয়ে জগৎ ভ্রমণ করিতেছিলেন। কোথায় 
প্রথরসৌরকরমণ্ডিত যবদীপ, কোথায় রক্তিম ছুরতিক্রমা 
লোহিতসাগরের খর্জর ও গুব তরুপূর্ণ বেলাভূমি, কোথায় বা 
দক্ষিণসমুদ্রের সীমাস্তস্তিত স্থির অভ্রাবলীর স্টাঁ় পুষ্পতক পর্বত-- 
পৃথিবীর নানা দিগ্দেশে ভীভচিত্তে স্বগীব'পর্যটন করিতেডিলেন। 

তখন যে কয়েকটি বিশ্বস্ত অনুচর সর্বদা তাহার পার্বতী ছিলেন, 
তন্মধো হস্থমান্ সব্ধপ্রধান। স্ুগ্রীবের প্রতি অটল ভক্তির তিনি 
নানারূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । এস্থলে একটি দৃষ্টাত্তের 
উল্লেখ কর! যাইতেছে । 

সমুদ্রোপকূলে উপস্থিত হইয়া বানরসৈন্য এক সময়ে একাস্ত 
ইতাঁশ হইয়া পড়িল; সীতার সন্ধান পাওয়! গেল না--সুগ্রীবের 
নির্দিষ্ট একমাসকাল অতীত হইয় গিয়াছে--অতঃপর সুগ্রীবের 
আদেশে তাহাদের শিরস্ছেদ অবশ্থস্তাবী, এই শঙ্কায় বাঁনরবাহিনী 

আকুল হইয়া উঠিল ;-_তাহারা দি ক্ষৎপিপাসাতুর, নিরাশা- 
গ্রন্থ এবং মৃতুপণ্ডের ভয়ে ভীত। পিপাসার তাড়নায় ইতস্তত; 

পর্যটন করিতে করিতে তাহারা একস্থলে পদ্মরেণুরক্তাঙ্গ-চত্রবাক- 
দর্শনে এবং জলভারার্-দীতলবাযুস্পর্শে কোন জলাশয় অদূরবর্তী 
বিবেচনায় অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রাণের ভয় বিসর্জন দিয়া 
তাহারা বছক্রোশবা'পী এক গভীর অন্ধকারগুহার মধ্যে জলাম্বেষখে 
খুধিতে ঘুরিতে সহসা পৃথিবীনিয়ে এক সাধুপুষ্পিত বাপীবছল 



ইনুমান্। ১৯৫ 
পা পাস দি দিপা শিপ পপ পপ ৯৫৮৯৮ ২৩৩ ৮ ১০ ০ ৩ িপাস্সিলাস্দি শী আপ খপ প্র স০৫ত সা পাপা সি কপি 

মনোরম রাজা আবিষার করিয়া ফেলিল। ক্ষুাতিষ্ঞা নিবারিত 
হইলে, তাহারা প্রাণে আশঙ্কায় পুনরায় বিকল হইয়া পড়িল। 
তখন ঘুবরাঁ অঙ্গদ ও সেনাপতি হার সমস্ত বানরবুন্দকে সু্ীবের 
বিরুদ্ধে উত্তেভিত করিয়া তুলেন । তাহারা বলিলেন-- 
“কিকষিদ্ধায় ফিরিয়া গেলে জুপ্রকৃতি সুগীবের হস্তে আমাদের 
মৃত্যু নিশ্চত, এস আমরা এই সুরঙ্গিত সুন্দর অধিভাকার সুখে 
বাস করি, আর স্বদেশে ফিরিয়া যাবার প্রয়োডন নাই 1” 

সমন্ত বানরসৈগ্ত এই প্রস্তাব সনর্থন করিয়া! বলিল-স্থত্রীৰ 
উগ্রন্বভাব এবং রাম ভ্্রণ। নির্দিষ্কাপ অতীত হইয়াছে, এখন 

রামের প্রীতির ডন্য সুগা'ব ভবহ্তই আমাদিগকে হভা। করিবে” 

হনুমান স্্রগাবকে দর্খজ্ঞ বলিয়! উল্লেখ করাত অঙ্গন উত্তেজিত- 

কণ্ঠে বলিলেন--“যে বান্তি জোটের ভীবদশাতেই জননীসমা 
তৎপত্বীকে গ্রহণ করে, সে অতি ভঘন্য ; বাপি এই দুরাচারকে 
রক্ষকরণপে দ্বারে নিয়োগ করিয়া বিলমধো প্রবেশ করিয়াছিলেন, 

কিন্ত এ দুষ্ট প্রস্তরদ্বারা গর্ভের মুখ আচ্ছাদন করিয়া আইসে, 

সুতরাং হাহাকে আর কিরূপে বঙ্জ্ঞ বলিব? সুগীব পাপী, 

কৃতঘ্স ও চপল, সে স্বয়ং আগা যৌবহাজা প্রদান করে নাকি, 

বীর রামই আমার ঘৌবরাজর কারণ। রানের নিকট প্রতিশ্রুত 

হইয়া! সে প্রতিজ্ঞা বিশ্বৃত হইয়াছিল-_লঙ্ষণের ভয়ে ানকীর 

অন্বেষণার্থ আমাদগকে প্রেচণ করিয়াছে, তাহার আবার 

ধন্ম্জানকি ? সে স্মৃতিশান্ের বিধি লঙ্ঘন করিযাছে-_এখন 

স্কবাতিবর্গের মধো কেহ আর ভাহাকে বিশ্বাস করিবে না। 



১৯৬ রামায়ণী কথা । 

মে গুণবান্ বা নিগুণ হউক, আমাকে সে হত্যা করিবে_্আম 
শত্রুপুত্র ৷” 

অঙ্গদের এই সকল কথায় বানরগণ অতান্ত উত্তেজিত হইয়া 
উঠিল, তাহারা ক্রমাগত বালির প্রশংসা ও স্রগীবের নিন্দাবাদ 
করিতে লাগিল । 

এই উত্তেজিত সৈশ্যমগ্ুল্লীর মগো হন্তুমান অটলসঙ্কল্লারট | 
তিনি দৃঢস্বরে বলিলেন,-প্যুবরাজ, আপনি মনে করিবেন না, 
এই বানরমগুলী লইয়া! এই স্থানে আপনি রাক্ত্ব করিত পারি 
বেন। বাশরগণ চঞ্চল্বভাব, তাহারা এখানে ভ্্রীপুহীন হইয়া 
কখনই আপনার আজ্ঞাদীন থাকিবে না। আমি মুক্ত 
বলিতেছি, এই জাম্ববান্, স্ৃহোত্র, নীল এবং আ'ম,-- আমাদিগকে 
আপাঁন সামদানাদি রাজগুণে কিংবা উৎকট দণ্ড দ্বারাও সুগীব 
হইতে ভেদ করিতে পারিবেন না । আপন তারের বাঁকে এই 
গর্ভে অবস্থান নিরাপদ মনে করিতেছেন, কিন্ত লক্ষণের বাঁণে 
ইহার বিদারণ অভি অকঞ্চিতকর 1” 

বিপৎকালে এই দৈর্যা ও তেজ প্রকাশ করিয়া হম্থুমান্ বানর- 
মগ্ডলীকে আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন । 

হ্্মান্ সগীবের শুধু আভ্ঞাপালনকারী ভুত চিলেন না, 
সতত তাহাকে স্মন্ত্রণা দ্বারা তীহাঁর কর্তবাবুদ্ধ প্রাবুদ্ধ করিয়া 
দিতেন । জগদত্রমণক্লাস্ত স্ুগরীবকে ইনিই, মাতঙগমুনির 'আশ্রম- 
সন্নিকটে খষামৃকপর্তে প্রবেশ বালির নিষিদ্ধ, ইহা বুঝাইয়! দিয়া- 
ছিলেন। বাবিবধের পরে যখন বর্ধাক্ষয়ে শরৎকালের সুচনা 

ঈদ শপ শা পির সিলসিলা সপ সিপা পিপিপি পিপি ৯ পি জী জী বি এপ 
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৮ শে পস্পিলািলা সণ পপ পাসপরিস্পা সপ? আস পিপিপি শী সিসি সপ লস সকল 

ন্কে গিরিনদীসমুহ রগ হউল--তাহাদের পুলনদেশ পীরে ধীরে 
জাগিয়া উঠিল, সেই সিকতাভূমিশোভী শ্তান সপ্তচ্ছদ তরুর তরুণ 

পল্লব এবং অসন ও কোবিদারবৃ-ক্ষর কুস্থমিত সৌন্দর্য গগনা- 

লম্বিত হইয়া গিরিসান্গদেশে চিত্রপটের স্টায় আকন্কত হইল, সেই 

সুখশরত্কাদল কিিন্ধাপুরী রমণীগণের মম পরানো সা 
বিলীসের পর্যান্ধ সুখস্বপ্পে বিভোর ছিলন্থুগ্রাবের শুরু 
গ্রাপাদশেখর কাঞ্ধার মিস্বন এবং শ্বলিত হেমহতের হিলালে 

স্বপনী।বষ্ট হইয়া পড়িয়াছল। তখন কিক্ষিন্ধাার গিরিগুহার একটি 

স্থানে ধবনক্ষতের হায় কর্তবোর স্থঃচক্ষু জাগ্রহ ছিল-াহা 

বিলাসের মোহে ক্ষণেকের ডও আচ্ছন্ন হয় নাই, হাহা সতত 

গ্রভুর হিতপন্থার প্রত স্থিরলক্ষা ছল | লক্ষণের কিক্ষিন্ধাপ্রবেশের 

বছ পুর্বে, শরৎকাল পড়িতে না পড়িতে, হন্ুমান্ স্থগ্রীবকে 
রামের সঙ্গে তাহার শ্রতিশ্াতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন । 

সমস্ত বানরবাহিনীতক রানকার্ষো সমবেত করিবার জন্য আদেশ 

বাহির করিয়া লইয়াছিলেন। €ন আদেশ এই 
“বরিপঞ্চরা ত্র দুধ বঃ প্রাপ্র,যাদিত বানর) । 

তন্ঠ প্রণান্তিকে। ৭৩1 নার কার্ধা বিচারণ|।” 

“নে বানর পঞ্চদশ দেবসের পরে কিক্ধিন্ধযায় উপস্থিত হী 

ভাহার প্রাণদও্ হইবে- ইহাতে আর বি বচারবিবেচনা নাই 

ইহার পরে হি হঙ্ুণ কিক্িন্ধার প্রবেশ ক 

লেন) বিলাসী স্ুগ্রীৰ বিপৎ্ সমকৃন্ধাপে উপলব্ধ ন! করিয়া 

ক্রুরকটাক্ষে অঙ্গদের দিকে চাহিয়া বলিয়া ছলেন- 
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পন মে ছুর্বাহতং কিকিন্নাপি মে দুঃনুষ্ঠিতম্। 
লক্মরণো গাধবত্রাত ত্রদ্ধঃ কিমিতি চিন্তুয়। 
ন থম স্ত মম প্রা! লগ্ণান্লাপে রাঁধবাৎ। 

মিতরং ্বস্থানকুপিত্তং জনয়ত্যেব সনত্রনম । 
সর্ধ্বধ। হুকরং মিওং দু্ধরং প্রতিপালনম্।* 

পিচ পিসি সিটি ২ রি ৫৯ উস 

'আঘি কোনব্ধপ অন্যায় আচরণ বা দুর্বাবহার করি নাই; রাম- 
চন্্ের ভাই লক্ষণ কেন ক্রোধ করিতেছেন, হাহা বুঝিতে পারিলাম 
শা। লক্ণ হইতেই কি, রাম হইতেই কি আমার ত ভয় করবার 
কিছু নাই; তবে বিনা কারণে দিত্র কুদ্ধ হইয়াছেন, এইগাত্র 
আশঙ্কা । মিত্রলাভ অতি সলভ, কিন্ত মৈত্রী রক্ষা করাই কঠিন ।” 

তখন বড় বিভ্রাট দেখিম্বা হন্থদান্ কামবশীভূ স্থগ্রীবকে 
অদুস্থ পুত সপ্রচ্ছদ-বৃক্ষ দেখাইয়া শর২কালের আবির্ভাব বুঝা- 
ইয়া দিলেন--“রামচন্্র ও লক্ষণ আর্ত, তাহারা কষ্ট পাইতেছেন, 
আপনি প্রতিশ্রতিপালনে তৎপর হন নাই,__ঠাহার ছুঃখে পড়িয়া 
ক্রোধের কথা বলিলে তাহা আপনার গণনীয় নহে। আপনি 
পরিবারধর্গের ও নিজের যদি কুশল চান, লক্ষণে পদে পতিত 
হয়৷ তাহাকে প্রসন্ন করুন, নতুবা তীহার শরে কিদ্ছিন্ধা বিনষ্ট 
হইবে |” ইন্ছমীনের বাক্যে আতঙ্কিত হইর! সুগ্রীৰ স্বীয়ক$- 
বিলম্বিত ত্রীড়ামালাা ছেদন করিয়া ফেলিলেন এবং লক্ষণকে 
প্রসন্ন করিতে বত্তুবান্ হইলেন । 

ম্বতরাং দেখা যাইতেছে, হন্মান্ গ্রীবকে শুভমন্ত্রণা হার 
অন্তায়পথ হইতে সীবধানে রক্ষা করিতেন,_গুধু আদেশ শ্রবণ ও 
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প্রতিপান রিনা ভি না। একে স্ৃগ্ীবের কে 
পু ষড় যন্ত্র হইলে একাকী ঠিনি একশতের মত দু জয়া দীড়া- 
য়া তাহা নিবারণ করিতেন_স্গ্রীবের বিপৎকালে তাহার সমস্ত 

ক্লেশের সমধিকভাগ নিছে বহন করিতন,কিকিন্ধার বিলাস- 

হিল্লোল তাহার চক্ষুত্র সম্মুখে প্রবাহিত হইয়। বাইত, ঠিনি স্থীয় 
কর্তৃ:বা বদ্ধলক্ষা চক্ষু ক্ষণুকর উন্যও বিলাসমোহাচ্ছন্ন হইতে 
দিতেন না । 

স্থগীবের এই কর্তবানি্ট ভা, শাস্ত্রর্শী শুভাবাজ্ী সচিব, 
রামচন্দ্রের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পরেই তাহার গুণমুদ্ধ ও একাস্ত 

পক্ষপা তী হইয়া পড়েন । 

রামগক্ষণকে প্রথম দর্শন করিরাই তাহার নে হৃদয়োচ্ছাস 

হইয়াছিল, তাহ তাহার প্রথম আলাগেই প্রকাশ পাইভেছে-- 
“বিশাল চক্ষুর দৃষ্টিতে পম্পা হীরবর্থী বৃক্ষরাজি দেখতে দেখিতে 

যাইতেছেন--আপনারা কে? আপনাদের বাছ আর, স্থবৃন্ত ও 

পরিঘোপম ;__আপনার! দুইজনে সমস্ত পৃথিবী ভয় করিতে 
সমর্থ। আপনাদের স্ুলক্ষণ দেহ সর্বাভূষণধারণঘোগা--আপনারা 

ভৃষশহীন কেন ?” 

রাম সুগ্রীবের মৈত্রী স্থাপিত হইল | আুগ্রাব খন সমস্ত সৈষ্গ 

সীতার অন্বেষণে প্রেরণ করেন, তখন রাম হনুমানূকে স্থাক় নামা- 
স্কিত অঙ্গুরীয়কটি অভজ্ঞানস্বরূপ সীতার দন্ত দিয়াছিলেন, তাহার 

মন তাহাকে বুৰাইয় দিয়া(ছিল-_এ কার্ষ্য হহমান্ই সফলত| লাভ 
করিৰেন। 
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নানাদিগ্দেশ। বুরিযা নিন দাশ ঠা নি খোডই পাইল 
শা) খ্ছুত পর্ণপু্পহীন এক গিরিগুহা অতিক্রম করিয়া তাহারা 
সমুদ্রের তীরে উপনীত হইল । এই সময়ে তাহার অনশনে 

গ্রাণত্যাগ স্বল্প করিয়া অবসন্ন হইয়া পড়ুয়াছিল,_সহস জটায়ুর 
ধন রাহা সম্পাতি তাহা দগকে দীতার সন্ধান বলিয়া দিল-- 

কেহ সেইখানে না গেলে শী চার স্বাদ ও অসস্তব। 
সমুদ্র তীরে ঈড়াইরা শহর চে না অপার 

জলরা।শ দেখিতে লাগিল । মেথের সঃ নন চুর্ণতরঙ্গ দিশিয়া 
গিয়াছে--সীমাহীন বিশাল মরিৎপঠির ভাওুব নর্ভন নি 
আকাশম্পর্শী,-উন্মাদননয় ফে'নল আবর্ভগাশ। ভাহারা 
বাথিত হইরা পড়িল,--কে এই অবধিশৃন্য মহাসাগর উত্তীর্ণ হইবে? 
শরভ, শৈন্া, দ্বিবদ প্রত সেনাপতিগণ এক এক ড়াইয়। 
উঠিলেন এবং অক্কুটবাক অনন্ত ভলরাশর কলকলপোল শুনিয়া 
সতস্তিত হইয়া বসিয়া! পড়িলেন। অঙ্গদ দীড়াইয়া বলিলেন__ 
“পরপারে যাইতে পারি, কিন্ত ফিরিয়া আসিতে পারিব কি না, 
সনোহ |” নৈরাশ্ববিহ্বল ভয়গ্রস্ত বানরবাহিনী সমুদ্রোপকূলে 
সমবেত হইয়া যে যাহার পরাক্রমের ইয়ন্তা করিতে লাগিল, কিন্তু 
সেই অনিলোদ্ধ,ত ভ্রান্ত উশ্শিসন্ুল বিপুল জলাশয় উত্তীর্ণ হইবার 
সাধা কাহারও নাই-ইহাই বিদিত হইল। বানরসৈন্টের মধ্যে 
হস্ুমান্ মৌনভাবে একস্থানে উপবিষ্ট ছিলেন, _বানরগণের নানা 
আশঙ্কা ও বিক্রমহ্চক আলাপ তিনি নিঃশক্বে গুনিতেছিলেন-_ 



হনুমান ২০১ 

নিছে কোন কথাই বলেন নাই; ভাম্বখান্ ভাহ।র দিকে চাহি 
বণিলেন-- 

“বীর বানরলোকস্ট সর্কশান্ত্রবিঘ।ং বর । 

তৃষ্ণীমেকাষ্কমাশ্রিতা হনুমান কিং ন জলদি $* 

'বানরগণের মনো সবক শ্রে বীর, সব্শান্ত্রবৎ পওতগণে শ্রেষ্ঠ 
হন্তমান্, তুমি একাস্ত ৮ ভাব আবলন্বন টি দারা কন? এই 

৬ 

বিষ সৈগ্ঠদিগকে আর'কে উত্সাহ দিয। ব্থ। বালাব-ভুম ভিন্ন 

এ কাঁধোর ভার আর কে লইতে পারে 2৮ 

ইমান গু আহ্বানের ডন্য আপনা করিতেছেন, এ কার্ধা 

ঘে তাহারউ,হিনি ভাহা ডানতেন | গাম্ববানের কথার উত্তর 
না দিয়া [তিনি সচল হিমচিলের গায় সুভ ৪ (মুখান করিয়া 

যাঞার জন্য প্রস্তহ হইলেন | অসাম সাহয ও স্বায়শ তে বিপুল 

আস্থা তাহার ললাটে কি গ্রদাপ্ত শিখা অঙ্কিত করির! দিএ। 
কি ভাবে তিনি সমুদ্র উ উন্ভীর্ণ হইয়া ছিলেন, হাতা কবিকল্পনায় 

জড়িত হইয়া আমাদের চক্ষে অস্পষ্ট হইয়া পড়য়াছে | বহনক্রাশ- 
বাপীা সুর তিনি বছ কচ্ছ, ও বিপদ সহা করিয়া উভভীর্ণ হইয়া 

ছিলেন তিনি পথে বিশ্রামের জন্ত মৈনাকপব্ব5র রম্য একটি 

শ এ প্রসারিত দে? 

সম্পাদন না করিয়। বিশ্রাম করিতে ঠিনি টচ্ছ করেন নাহ) 
তিনি বলিয়াছিলেন-- 

যথ| রাঘবনিপ্দু্কত শ+ঃ শ্বদনবিজ্রনঃ | 

গচ্ছেৎ তদ্ধৎ গসিষাসি লঙ্কাং রাবণপালিত। মূ” 

থিতে পাহয়া ছিলেন, , কিন্তু গ্রভুকাধা বক 

৭ আদ 



২০২ রামায়ণী কথা । 
০০ ১০০ ০ পলিপ শীত পি সি সিপিএ সিপিএ পাদ সস ছাপ ঈদ 

্রক্কহই তিনি রামকরনিম্মুক্তি শরের গ্যায় লঙ্কাতিমুখে ছুটিয়াছিলেন। 
রামের ইচ্ছার মৃদডিদান্ বিগ্রহের ন্যায় আগুগতি হন্ুমান্ লঙ্কাপুরীতে 
উপস্থিত হইলেন। | 

লল্লায় পৌছছয়! হন্থমান্, সরল, খজ্জর 'ও কর্ণিকারবৃক্ষপূর্ণ 
বেলাডুমির অনুরে রক্তবর্ণ প্রাচীরের উদ্ধে সপ্ততল হত্মারাজর 
উচ্চণীর্ম দেখিতে পাইলেন | পর্বনীরযান্বত ছুগ্গম লঙ্কাপুরীর 
অতুল বৈভব ও বিক্রম এবং ছর্গা'পর মংস্থীন দেখিয় হন্মান্ভীত 
হইলেন | যে উৎসাহে তিনি পুনীতে শ্রবেশ করিয়াছিলেন, সে 
উত্সাহ যেন সহসা দমিয়া গেল, সুরক্ষিত লঙ্কার প্রভাব দেখেন 
তিন চিন্তিত হইয়া পড়িলেন-_তাহার মুখে সহসা আশঙ্কার কথা 
উচ্চারিত হইল-_ 

“ন ঠি যুদ্ধেন বৈ লস্কর শকা। জেতুং স্রৈরপি। 
ইমান্ববিবমাং লক্ক।ং ছুগাং রাবণপাযলিতাম্। 
প্রাপাপি সবমহাবাহুঃ কিং করিষাতি রাঘবঃ।” 

'এই লঙ্কা দেবগণও বুদ্ধে ভয় করিতে পারেন না। রাবণরক্ষিত 
এই ছুগম, ভীষণ লঙ্কাপুনীতে রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়াই বা কি 
করিবেন !” যাহার রব বিশ্বাস-_ 

শন ছি রামসমঃ কশ্চিদ্বিদাতে জিদশেধপি | 

_'দেবগণের মধ্যেও কেহ রামের তুলা নহেন,* তাহার অটল 
বিশ্বাসের মূলে যেন একট! আঘাত পড়িল। লঙ্কার বহির্দেশে সুগন্ধি 
নীপ, প্রিযঙ্থু ও করবীতরু যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া শো।ভত ছিল, 
হস্জমান্ সেই দিকে চাহিয়া একবার দীর্ঘনশ্বাস ত্যাগ করিলেন । 



ই | ২০৩ 
পদ ক ৮", শা ৯ পাস ৯ (সপ লা তি প 21 পী পপি ১০, ৮ পদবি কপি খালাস পাশ কাশি রিতার 

স্ীনিরাতে গণের: শা; গুহ খন শ্রহাকে নিংদ্রভাবস্থায় 
তিনি চোরের ন্যায় সন্তর্পণে দেখিয়া ছিলেন, তখনও তাহার নিভীক 
চান্তে ভয়ের সধধগার হইরাছিল। হস্তিদন্তনশ্মিত উজ্জপন্বণওিত 

খট্টায় মহার্থ আস্তরণ বিস্তার ত, ভাহার এক পাঙ্খে শুন্র চক্রমও- 

লের শ্টায় একটি ছত্র_ন্িয়ে মহাবলশালী উগণৃত্তি রাবণ প্রস্থপু 
_ন্তাহ।কে দেখিয়া 

“% * » পরতমাদিগুঃ দোহপামপৎথ মবুভীতবৎ।” 
ডি 

উদ্বিগ্রভাবে হনুমান তা হচিনে কিঞিৎ অপঙ্হ তইলেন । 

অশোকবনে সীতার সম্মুখ উপস্থিত রাবণকে দেখয়াও তাহার 

মনে এইরূপ ভয়ের সঞ্চার হইরাছিপ-- 
“ন তথাপুগ্রতেজা? দন নিধু তম্তন্য তেঞ্সসা। 

পত্ডে গুহ্যাঞ্তরে সঙ্তো মতিমান মংবুতোহ ভবছ |” 

উগ্রমূর্তি রাবণের তেজে ভাড়ভ হর! তিনি শিংশপাবুক্ষের 

শাখাপলবে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। কৌন মহাকাা হস্তক্ষেপ 

করিবার প্রাক্কালে, উদ্দেস্তের বিবাট্ভাব এবং প্রবল প্রতিপক্ষের 

কথ! মনে করিয়া সময়ে সময়ে এইনপ ভয় হওয়! স্বাভাবিক, কিস্ত 

হন্থমানের উন্নত কর্তবাবুদ্ধ তাহাকে শাস্ধই উদ্বোধিত কৰি 

তুলিল। তাহার লঙ্কাপরিদশ্নব্যা গারে টের কত চিন্তা ও দৈর্যোর 

সহিত অগ্রসর হইয়াছেন, বাদীকি তাহার ইচিহাস দিয়! নিয়াছেন! 

প্রকাশ্ভাবে, তাহার বিপদের সম্ভাবন। আছে এবং বৈদেহীর 

সঙ্গে সাক্ষাৎকার তাহার পক্ষে দুর্ঘট হইতে পারে-- 
প্ঘাতয়্তীছ কার্যাশি দৃতাঃ পঞিতমানিনঃ1” 



২০৪ রামায়ণী কথা । 

পাচার অহস্কারে অনেক সময়ে দুতগণ কার্য নষ্ট করিয়া 
থাকেস্থহরাৎ স্পদ্ধ। পরিত্যাগপুক্বক ছদ্ধবেশে তিনি রাত্রিকালে 
ণষ্কা অন্ুপদ্ধান করিবেন, ইতাই স্থিত করিরা প্রতীক্ষা করিতে 
লা,গলেন। 

শনৈইশনৈহ নিধাথিনী আসিয়া লক্কার প্রতি বিলাদগুকোষ্ঠে 
প্রমোদ দাপাবলা জালিয়। দিল; হনুমান রাবণের বিশাল পুণীতে 
রমণীবুন্দর বিচিত্র আমোদপ্রমোদ গ্রত্ক্ষ করিলেন। পাঁন- 
শালীয় শর্কপা, ফলাসব, পুণ্পাসব প্রভৃতি বিবিধপ্রকার সরা 
বৃহৎ স্বর্ণভাভনে সাজ্জত ছিল? রাখণ এবং হাহার স্ত্রীগণ কুকুটের 
মাংস, দধ্সিক্ত বরাহমাংস কতক আহার করিয়! কতক ফলিক 
রাখরাছে; অম্্ ও লবণপাত্র এবং নানাগ্রকার অর্ধভক্ষিত ফল 
চতুদ্দিকে প্রক্ষিপ্ত রহিয়াছে; নৃত/গীতক্াস্তা অঙ্গনাগণের অলস- 
পুংলত দেহ ইইতে বসন স্থলিত হইয়া পড়িয়াছে ; নানাস্থান হইতে 
আহ্বত রমণীবৃন্দ পরস্পরের ভূভস্থত্রে গ্রথিত হইয়া বিচিত্রকুন্ম- 
খচিত মালোর স্থায় দৃষ্ট হইতেছে ; একটু দুরে জুন্দরী্রেষ্ঠা লঙ্কা 
পুরীশ্রী প্রস্প্ত। মন্দোদরীর হর্ণপ্রতিমার স্টায় কান্তি দেখিয়া 
ভিনি মনে করিলেন, এই সীতা । তাহার চেষ্টা কুভার্থ হইল 
তাবিয়। তিনি আহ্কাদে সাশ্রনেত্র হইলেন । 

কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, রামব্রহিতা সীতা এভাবে সুপ্তা 
থাঁকতে পারেন না,-এরূপ ভূষণ ও পরিচ্ছদ, এরূপ সৌম্য 
শাস্তির ভাব পরতিপরারণা সীভার পক্ষে অমস্তব । আবার হনুমান 
বিমর্ষ হইয়া খু'জিতে লাগিলেন। কোনস্থানেই হিনি নাই। 
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উবু ্ জলি লস পিঠ ৮৯ ৮ম 

নী কি টন ভা হবার : সময় স্বর্গের রি একটি বত 
টাই হাঁয় সমুদ্র পড়য়া গিয়াছেন, অথবা পিঞরাবদ্ধ শারিং 

কারন্যায় অনশনে শ্রাণভাগ করিয়াছেন ? রাবণ উতৎ্পীড়নে 

হয় তবা তিনি আত্মা করিয়! থাকবেন! বেকার তাহার 

শোকে উন্ম হহয়া অশোকপুদ্পগ্ুচ্ছধ্ে আরঙ্গন দন ধাবিত 

হন, রীরেন ধাহাদ চক্ষে নিদ! নাইট স্বারিও ধাহাই মুখ হইত 

'সীহা? এই মধুরবাকা ! শেক্কেত হয, সেই বিলি পুর প্রন নিকট 

টকা কি বলিয়া উপ হইবেন ? উশ্িমপ ক্রীড়োন্মভ মহা 

ঠা বেলাভূসিতে ঘে বিশাল বান্বাতিনা তাতার মুখ হইতে 

পীহাল সংবাদ পাবার উত্ট উত্ঝঠিত হইয়া আবাশপাতম শাক 
এ 

চি ্ 'আছে,--ভাহাদের 9 নি সায় কি বহন ? আনু 

সন্ধানপ্রাস্ত হনুমানের মনের উপর নৈরাগ্ের এট গ্রবল আপস 

আসিয়া! পড়ল, কিন্ত তি পরে আশ আনিয়া তাহার হস্ত 

উঠ্টাঈল; কার্ধ। আমণ্পূর্ণ তাখরা এনপ নৈরাঠ অবশস্থন 

কাপুরুষের লক্ষণ, আমি আবার অনুসন্ধান করিব, হয়ত আনার 

দেখ! ভাল হয় নাই । ক গঙ্গার বটি হচ্ম মনু ও বিচ 

রক্ষঃপ্রাীপাদের সনস্ত শ্থাশ ডা ইহ এ খু ভজিহেন, কিন্ত 

সীহাক দেখতে পাইলেন না বক্ষ পুরীর দারা 

নিকট শুন্যময় বলিয়া! বোর হল! কোথারও নাত না 

জীবিত নাই, হনুমান গভীর নৈরাষ্ত মগ হই ক্লাস পাঁদলেপে 
সখি 

সি 



২০৬ কারার রি | 
রক 

৮ পাত পাত পিসপর্পাতি ত ৯ রী লে ৯৪ 

কোথার যাবেন, নে করিতে ভি না। পরান 
এবং বানরধাহিনী আমার প্রীক্ষায় আছে, আমি শাহীদের 
উদাত আশামঞ্জরী ছিন্ন করিতে পারিব ন্)। রামচন্জ নিরাশ 
হইয়া প্রাণগ্তাগ করিখেন, লক্ষণ স্থায় অপ্রিতুলা শরছ্ধারা নিজে 
ভক্গীভূত হইবেন_স্ুগ্রীবের মৈত্রী বিফল হইবে ;_-আমার 
প্রশ্ভাগমনে এই সকল বিভ্রাট অবস্ঠস্তাবী |” এই ভাবিয়া হন্তুমান্ 
অবসন্ন হইরা পড়িলেন ; কখনও বা রার্ণুকে বধ করিবার জট 
ক্রোসে উন্মন্ত হইয়া উঠিলেন,--কখনও ব! স্থির করিলেন-_ 

“চিতাং কুত্তা প্রবেক্ষাামি |” 

'প্রজলিত চিভার প্রাণ বিসর্জন দিব; “কিংব। সাগরোপকুলে 
অনশনে দেহতাঁগ করিব,₹- 

"শরীরং ভক্ষয়িযান্তি বাঁয়সাঃ স্বাপদানি চ।” 

'আমার শরীর কাক ও শ্বাপদগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলিবে।” 
কখনও বাঁ ভাঁ।বলেন, “আমি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূব্বক বনে বনে 
জীবন কাটাইব |” 

প্রভুর কার্য অথবা কর্তবানুষ্ঠানের যে বাগ্রতী হনুমানের 
চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অন্য কোখায়ও ভাহা দেখ! যায় না। রামচন্ 
বলিয়া ছিলেন-- 

"যাহ ভৃত্য নিযুক্ত; সন ভর্তৃকর্মৃণি হুষ্ধরে। 
কুর্যাৎ তদমুরাগেশ তমাছঃ পুরুযোত্তম্ 8” 

'ধিনি প্রতুকর্তৃক দুষ্কর কাঁর্। নিযুক্ত হইয়া! অনুরাগের সঙ্গে তাহ 
সম্পূর্ণ করেন,ভিনি পুকুষ্ে্ঠ। হ্কুমান্ প্রাণপণে এবং অনু 

টি 



চি ২০৭ 

রাগের সহিতরা রি বর্ম কা রিয্াছিলেন। | ্ রডুসেবার এ এই ্ট উদ 
'আদর্শ ধন্মভাবে পরিণ5 হইয়া থাকে । হনছমান্ বিপুল শারীরিক 
শ্রম পও্ড হইল দেখয়া! অবাস্মশ তত উদদ্বাধানে চেষ্টিত হইতেন | 

'আ'ম নৈরাহ্ীমগ্র হইলে বহু বাঞ্তির আশ। বিফল হইবে । 
বু বাক্তির শান্তস্থ আমার সফলতার উপর নে করিতেছে, 
সুতরাং চিহাপ্রবশ ব! বানপ্রস্থ অবহম্বন আদার পক্ষে উচিঠ 
হয়না । আনার উপর 'ঘে সুমহান ম্ভাম অপি, হাহা সাগনে 

যেন আমার কোন ত্রুটি না হয়” “স্থতরাং,- 
“ইহৈব নিযত।হা'র। বত্ভ্তামি নয়তেজয়।” 

এই স্থানেই আম ইক্জির়নি রানপুর্ধক সংযহাহীরী ই 
গ্রতীক্ষা করিব।, তখন করছোড়ে ভ ঘমাশ্ ধানস্থ হইয়া রহিলেন 
তাহার মুখ মৃদু বিকম্পিভ হইয়। এই শ্লোক উচ্চারণ করিল... 

“নমোহস্ক রামায় সলশ্ধণায় 

(দ*বা চ তস্য জনবাম্মন্জায়। 

নমোহস্ত রুেলযম/নিলে!ভো]। 

নমোহস্ত চঞ্জাগ্রিময দগণে ভাঃ ॥” 

রাম, লক্ষণ, সীতা, রর, বম, ইন্দ্র গ্রড়তিকে নমঙ্থার করিলেন 
এবং--নমস্কত্ স্থগ্রীবার ঢা ন্ুগ্রীবকে নমঙ্গার করিয়। ধানিবহ 
স্থির হইয়া রহিলেন | যখন তাহার নিশ্মল কর্ডবা বুদ্ধ5 ও 
কষ্টসহিষু প্রকৃতিতে এইরূপ ধশ্রের প্রত নির্ডরের ভাঁব সম্পুর্ণ 
ভাঁগিয়া উঠিল, তখন সহস! আশোক বনের তরুতশ্রণীর হামারমান 

দৃশ্তাবলীর প্রতি তাহার চক্ষু নিপন্চিত হইলু। 



২০৮ রামায়ণী কথা । 
সি সিল ৯ লতি ডিপ তি ১ অপ সনপরপি সা তা -পেসিলী দিশা পিসি উপ পা এ স্পা ম্পী 

পিসি সিসি পা উপ ছি 

স্থানে হান সাধারণ ভূত্য নহে নন--সাধারণ সচিব নহে, 
এস্কানে তিনি প্রভৃভক্তির সিদ্ধতপস্থী, তপঃপ্রভাব তাহার পুর্ণ- 
মাতায় ছিল। রাবণের অস্তঃপুরে ভিনি যখন দেখতে পাইলেন, 
খলিতহারা কৌন রমতী অর্ধনগ্রদেহে অপর একটি স্বন্দরীকে 
আলিঙ্গন করিয়া আছে, কোন স্তবলক্ষণ। রমতীর দেহসষ্টি হনে 
চেলাঞ্চল উড়িয়। গিয়াছে, ন্রলবস্থার শ্বাসবেঃগ কাহারও 
টারবৃন্ধ পয়োশরের উপর মুক্তাহার ঈষং ছুলিও হইদুভড়ে, সেই 
ঈষৎ কম্পিহ দেহলতা মন্দানিলচালিত একখান চিত্রের হ্ঠার 
দেখা যাইতেছে, আবার কোন রমণী ভুজাস্তরসংলগ্ন বীণাকে 
গারূপে পরীরস্তণ করিয়া অসংবৃত কেশপাশে শ্রস্প্তা হই 
8 

জগ(ম মহতীং শঙ্কাং ধন্নাধনশহ্িতঃ। 
পরদার/বরোধস্ত প্রহপ্তন্ত নিরীক্ষণম্ ॥” 

অন্ত রস মাচা 1 দশনে ধন্ম লৃপ্র হইল, এই চিন্তায় ইনুমান্ 

না খলু মমাতর্থং ধর্মীলোপং কর্ষাতি ।» 

আদ নিশ্চয়ই আদার পন লুপ্ধু হইল--এই আঁশঙ্কায় হ্থমান্ 
বিকল হইলেন ; কিন্ত তিনি তক্সত করিয়া স্বহদয় অন্বেষণ করিয়া 
দেখিসেন--তথায় কোন কলঙ্কের রেখ! গড়ে নাই 

ন তু মে মনদা কিকিৎ বৈকৃভামুপপদাতে ।* 
"মনে! ছি ছেতুঃ সংর্ক্ষাধিস্তিয়াণ। প্রবর্তনে। 
ও ঠাশভ বসা তচ্চ মে হবাবন্থি স্ 8" 
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জি চিন্তে জার লা নি উজ রা পাপ, 
পুণার প্রবর্তক,_কিস্ত আমার মন শুভসন্কল্পে দুট ।'--“আর 
বৈদেহীকে অনুসন্ধান. করিতে হইলে, রমশীবন্দের মদোই করি 
হইবে--ভাহার উপায়াস্তর নাই ।” 

এই তাঁপসচরিত্র রামকার্ধো আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন, 
তাহার কার্যাসিদ্ধির ইহাই প্রাক-স্থচন' | হম্্মান অশৌকবনে 
সীতার মান, উপবাসণীর্ণ, ক্লিন্কষায়বাসিনী মুক্তি দেখিয়াঠি বুঝেয়া- 
ছিলেন,-রাবণ সহঙ্রূপে শক্তিসম্পন্ন হউক--তাহার রক্ষা! নাউ) 
ইনি লঙ্কার পক্ষে কালরজনীনম্বরূপিতী। নামের অমোঘ বাণ মদ্দি 
গ্রভাবশূহ্য হয়, এই সাধবীর তপঃপ্রভাব ভাহাতে শীক্ষ। প্রদান 
করিবে । সীতা আপনিই আপন!কে রক্ষা করিতে সমর্ণ_অপর 

সহায় উপলক্ষ মাত্র, সীতা-প্রক্ষিতা স্বেন শীলেন 1” কনিষ্ঠ, 
হন্মান্ ধর্ধববল কি, তাহা জানিতেন ; এইদন্যই সীহাকে দেখিয়া 
তাহার সমস্ত আশঙ্ক| দু্ীভুত হইল, আাত্মপঙ্গের বলের উপর 
প্রবল আস্থ। জন্মিল | 

এই নৈতিক পবত্রুত! আমর! কিক্ষিদ্কা! হইতে প্রশ্তাশ। করি 
নাই । যেখানে বালির ন্ার মহিমান্বিত রাজ! স্বীয় কনিষ্ঠের বধূকে 
হরণ এবং স্ত্রীঘটিত কলহে লিপ্ত হইয়া মানীবীকে হত্যা করেন, 

যেখানে রাঁমসখ। মহাপ্রাজ্ঞ স্ুগ্রীব জ্ঞোষ্ঠের জীবিতকাঁলেই সেই 

জোষ্টের পত্বীকে স্বীয় প্রমোদশবাঁয় আকর্মণ করিয়াছিলেন, 

যেখানে পাতিব্রতোর অপুর্ব অভিনয় করিয়া অতিরিক্ত পাঁনে 
মুক্তগজ্জ তারা সুগ্রীবের অঙ্কশায়িনী হইতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ 

১৪ 



২.১০ রামার়ণী কথা । 
দি লি? বি সি বি লতি .০ 4৯৮০ ৯৯৫ সি পট লা সিাসিাসি পসরা? ২ সির পািলপ5 পিছ পরি লা সি 

করেন নাই_-সেই কি! ্ধযাপুরীছে উগ্রতপা,। তীক্ষনৈতিকবুদ্ধি 
সম্পন্ন, কর্তব্যকার্য্যে সতত জাগ্রতচক্ষু, কলুষহীন, বিলাদলেশ- 
বর্জিত ও বিপদে অকুঠ্ঠিত দান্তভক্তির অবতার হন্ুমান্কে আমরা 
প্রশ্যাশ। করি নাই | 

পুর্ধেই উল্লেখ করা হইয়াছে, নানাপ্রকারে মীর অনুসন্ধান 
করিয়াও যখন হনুমান বিফল হইলেন, তখন তিনি অধ্যাত্বশক্তির 
বিকাশ করিতে চেষ্ট। করিলেন। দৈহিক শ্রম পণ্ড হইয়াছিল । 
তখন উন্নত-কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়। ভিনি ভাপসবৃক্তি অব- 
লম্বন করিলেন, এই বুদ্ধির উন্মেষ করিবার উপযোগী সাধনা ও 
পবিত্র জীবন তাহার ছিল । 

তিনি এবার প্রফুর, তাহার শ্রম এবার সার্থক হইবে,_ 
সাফলোর পুব্বভরসা তিনি মনে পাইলেন। অশোকবনে যাইয়া 
তিনি শি টা হইতে সীতাকে প্রথম দেখিতে পাইলেন, 
সীতা স্থখার্থা অথচ ছুঃখসন্তপ্ত, মও্ডনার্া__মগ্ডিতা, তিনি 
৮ রে পদ্মিনীর স্টায়--”বিভাতি ন বিভাতি চ" 
প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছেন ন|;__তাহার ছুটি চক্ষু 
অশ্রপূর্ণ, পরিধান ছিন্ন কৌযেয়বাস,--তীহার চতুর্দিকে উৎকট 
স্বপ্নের ন্যায় একাক্ষী, শব্কুকর্ণা, লম্বিতত্তনী, ধবস্তকেশ্র), বিকট 
রাক্ষসী মূর্তি,_নারকীয় পরিবার যেন একটি স্বীয় সুষমাকে 
পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে_-কিন্ত সেই দীনা তাপনীমৃর্তিতে 
অপুব্ব ধৈর্য্য স্বচিত-- 

“নাজর্থং কুভাতে দেবী গঞ্ষেখ জলদাগৃদে |” 



হনুমান । ২১১ 
ইনি এ সালা 
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'জলদীগমে গঙ্গার স্তায় ইনি ক্ষোতরহিত।” যখন রাক্ষসীরা 
আসিয়া কেহ শূল দ্বারা তীহার গ্রীহ! উৎপাটন করিতে চাহিল,_₹ 
হরিজটা, , বিকটা, বিনতা প্রভৃতি বিরূপা চেড়ীবুন্দের মধো কেহ বা 

তাহাকে “মুষ্টিমুদাম্য তত্দত”, কেহ বা *ভ্রামতি মহত শূলং”-- 
কেহ কেহ বা মাংসলোনুপ শ্ঠেনপক্ষীর গ্ঠায় তাহার প্রি উন্ুখ 
হইয়া তাগবলীলা প্রকট করিতে লাগিল, ভখন একবার সীতার 
সেই স্বগন্তীর বৈর্যোর বাধ টুটিয়! গিয়া ছিল,--তিনি “বৈর্য।মুৎজা 
রোদ্িতি”--ধৈর্যাতণাগ করিয়া কাদিতে লাগিলেন। আবার 
যখন দা নানাপ্রকার লোভপ্রদশনেও তাহাকে বশাডৃত করিতে 

অসমর্থ হইয়! মুষ্টিগ্রহার করিত অগ্রসর হইল,--ধান্মালিনী 
আসিষা রাবণকে 'ফরাইয়া লইয়া! ঘাইছে চেষ্টা করিল.--হখনও 

সীতার ধৈর্য্য অপগত হইল, রক্ষোহস্তে অপনানিত! সাত | ধূলি- 
লুণ্ঠিত হইয়া কাদিতে লাগিলেন । কিন্তু এই উতৎ্কট বিপদধাশির 
মধ্যেও তিনি পবিত্র যজ্ঞাগ্নর স্যায় স্থায় পুণা-গ্রভার দীপু ছিলেন, 
তাহার অশ্রুসিক্ত মুখে স্বগের তেজ স্রুরিত হইতেছছিল। হন্ুমান্ 

এই বিপন্না সাধবীর প্রতি পুজকের স্তায় ভক্তির চক্ষে দষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন, তাহার ছুই চক্ষু অশ্রপূর্ণ হইয়া উঠিল । 

হন্যান্ শিংশপাবৃক্ষারূঢ ছিলেন, কি উপায়ে সীতার সহিত 
করাবার্তী কহিবেন, প্রথনতঃ তাহ! ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন 

না। হঠাৎ উপস্থিত হইলে সীতা তাহাকে দেখিয়া ভীত হইকেন, 

রাক্ষপগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিৰে-ভীহার সাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ, 

কারের পুর্ধেই সমূহ গোলধোগ উৎপন্ন হইবে চেড়ীগণ বর্খন 



পা পাস লি লাস ৫ পে লা লে. 

২১২ নি কথা | 
তি পিসী তারি এ পো পো এপ্স পিপিপি উস লিলি হল 

কিজটার তাত শনিবার জন্য সীতাকে ছাড়িয়া একটু রে 
গিয়াছে, শেষ রজনীতে বিনিদ্র সীতা অশোকতরুর শাঁখা অব. 
লস্বন করিয়া দাড়াইয়া আছেন, স্থৃকেশীর রক্র কেশগুচ্ছ তাহার 
কর্ীস্তভাগে বিলম্বিত হইয়া পড়িয়াছে, তখন হন্তমান শিংশপা বৃক্ষ 
হইতে মৃদুস্থরে রামের ইতিহাস কীর্তন করিতে লাগিলেন; সহসা 
অনির্দি্ট স্থান হইতে আশাতীতরূপে প্রিয় রামকথ। শুনিয়া সীতার 
গণ্ড বাহিয়া অবিরলধীরে জল পড়িতে" লাগিল,-_তিনি স্বীয় 
সুন্দর মুখমণ্ডল ঈষৎ উন্নমিত করিয়া অত্রপূর্ণচক্ষে শিংশপা বৃক্ষের 
উর্ধদিকে দৃষ্টি করিলেন_তাহার কৃষ্ণ ও বক্র কেশাস্তগুচ্ছ নিবিড়- 
ভাবে তাহার মুখপদ্া ঘিরিয়া পড়িল। তখন হে এই উর, 
মরুভূতুলা স্থানে শাতল গন্ধবহের আবির্ভাবের স্তায় রামের সংবাদ 
লইয়া তাহার নিকট দীড়াইল? কে ওই নতজান্, কৃতাঞ্জলি ও 
অভিবাঁদনশীল হইয়া তাহাকে অমৃততুলায বাকো বলিল-_ 

“কা নু গল্পপলাশাক্ষি ব্লিমকৌশেরবাসিনি। 
জনন শাখামালম্বা তিনি ত্মনিদ্দিতে॥ 
কিমর্থং তব নেত্রাভা।ং বারি অবতি শোকজম্। 
পুওগীকপলাশাজ্াং বি ্রন্ধীর্শামবোদকম্ 1” 

হে পদ্মপলাশাক্ষি, ক্লিল্নকৌশেয়বাঁসিনি অনিন্দিতে, আপনি 
কে, অশৌকের শাখা ধরিয়া দাড়াইয়া আছেন? পদ্মপলাশদল 
হইতে নীরবিন্দ পতনের স্তায় আপনার ছুইট সুন্দর চক্ষু হইতে অশ্রু 
পড়িতেছে কেন ?” 

হন্থমানের আগমনে সীতার নিবিড় বিপদরাশির অস্ত হইবে: 



স্ট পাস পে লা পির পন রত রা লা অর ০০০২ ১ ৯১,০৯০, লী পিছ, 
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এই আশার সুচনা হইল,-_ীধার অশোকবনের র চিত্ানিতে দেন 
একটি কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়! তাহা উজ্দ্ল করিরা দিল। 
কিন্ত হন্ুমান্কে নিকটবর্তী দেখিয়। প্রথমতঃ রাঁবণলমে সীল 
আতঙ্কিত হইয়াছিরেন$ মেই আশঙ্কার তাহার কুন্দুভ্র অঙ্গ 
গুলি অশোকের শাখা ছাড়িরা দিল; তিনি তীড়াইয়াপিলেন, 

ভয়ে অবসন্ন হইয়া পড়লেন; দেই ভল্যর মনোও ঠনি একটু 

আনন্দ পাইরাছিলেন ; এক এক বার মনে করি? 5ণ্চিজেন, ইহাকে 

দেখিরা আমার চিন্ত হাষ্ট হইতেছে কেন 
হনুমান হখন তাহার প্রশীহর জন্য আমর সমস্ত ত্হান 

তাহাকে শুনাইলেন-্ঠামবর্ণ রাম এবং শবণচ্ছতব" লঙ্কাণের দে. 
সৌষ্টব সমস্ত বর্ন করিলেন--হখন ঘী ভার বিশ্বাস তই, হনুমান 
রামের দবুত। বিপত্সদুদ্রে পঠিত সাত সেই শেয়ারে যেন 

কুল পাইলেন, মাশার নক্ষত্র কালরজনী ভেদ করিয়া কিন [দান 

কারল। কাদিতে কাদতে নাগ ভনুনান্কে শত শ5 প্রন করি 

লেন» দীমর কার্যকলাপ, তাহার আাভিজ্রায়সমন্ত আনিয়া 

সীতা পুলকাশ্র বর্ষণ করিত লাগিলেন হনুমানের নিকট 

রামের নামাস্কিত আঙ্গুরীরক ছিপ-ভাহা তিনি অভিজ্ঞানস্থবরূপ 

আ'নরাছিলেন ; কিন্তু এ পর্যান্ত তিনি হাহ! দেন নাহ, সাধারণ 

দূত সেই অঙ্গুরীয়ক দ্বারা কথোপকথনের ুখবন্ধ ৮ কিন্ত 

হনুমান্ সেই বাহ চক্কর উপর হট মূলা আরোপ করেন নাউ । 

তাহার পরিচয়ে সীার সম্পূর্ণ গ্রহীতি উৎপাদন করিয়া শেষে 

অন্রীয়কটি দিয়াছলেন ! 



২১৪ রায় বা । 
হে 

সি সপ রত সবল ৬ ৬২৫ ৯ 

সীতার নিকট রে অভিজাননবরপ চুদি যা তি নি 
বিদায় হইলেন, কিন্তু রাবণের সৈন্টবল, সভা ও মন্ত্রণা্দি সম্বন্ধে 
বিশেষরূপে সমস্ত তথা অবগত না হষ্টয়া প্রন্যাবর্তন করা তিনি 
উচিভ মনে করিলেন না। এ সম্্ধে স্থুণীর কি রাম তাহাকে 
কৌন উপদেশই দেন নাই-তথাপি তাহার দৌন্তা সম্পূর্ণবূপে 
সফল করিবার জন্য রাবণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আবশ্যক মনে 
করিলেন | তিনি রি তঙ্করের মত 8 যান, তবে তীভার 

কর! হয় না, এই টন ৪ নি তনি জর শরুলতা উৎ- 
পাটন করিয়া কঙ্কাবাসীদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। 
তাহারা যায়! রাবণকে সংবাদ দিল, “কে একটা! মহাশক্তিধ্র 
বীর অশৌকবন ভগ্ করিয়া বাক্গদগণকে ভয় দেখা ইতেছে--সে 
বহক্ষণ সীতার সঙ্গে কখোপকখন করিয়াছে ।” রাবণ ত্রদ্ধ হইয়া 
তাহাকে ধৃত করিবার আদেশ প্রচার করিল, বহু রাক্ষসসৈত্ঠ 
নষ্ট করিয়া হনুমান ধরা দিলেন । রাবণের সভায় আনীত হইলে 
তাহাকে প্রশ্ন করা হইল--নিিনি বিষ ইন্দ, কিংবা কুবের, ইহাদের 
মধো কাহার দত? 

হনুমান বলিলেন__ 
“ধনদেন ন মে সখাং বিষুনা নানি চোদদিতঃ | 
কেনচিডামকার্যোণ আগতোহস্মি তবা্তিকম্।” 

আমার কুবেরের সঙ্গে সখা নাই, বিষ্ণু আমাকে পাঠান 
নাই, আমি রামের কোন কার্যোর জন্ এখানে উপস্থিত হইয়াছি।" 



০ | ২১৫ 

এই অভায রাবণের অনুপ ব্য ও বিপুল প্রভাপ দেখিয়া 
হন্থুমান্ বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু যেরূপ নির্ভীকভাবে তিনি 

রাবণকে ধন্মসঙ্গত উপদেশ দিরাছিণেন, সেই উপদেশ অবহেলা 
করিলে লঙ্কা ভাখা বিনাশ অবশ্স্তাা, উহা স্পষ্টরূপে নিদ্দেশ 
করিয়া রাব্প্রদভ মুডাদণ্ডের ভন্ত ঘেরূপ অবিচপিত সাহসে ঠিনি 

দাড়াইয়াছিলেন--তাহাতে আনরা তাহার কর্তবাকঠোর অটল 

সম্বপ্লারূট মুক্তির আভার*পাইয়। চমত্কুত হই। ঠিনি জিলোক- 
বিজয়ী সআাটের সম্গুখে ধন্মের কথা ধ্মনাজকের মত হিয়া, 

ছিলেন,-পরিণামদর্শী বিজ্ঞের ভ্তার ভবষাতের চিত্র আবির 
দেখাইয়াছিলেন এবং ফলাফল তুচ্ছ করিয়! কণ্তবানিষ্ঠীর দর 

ভিতিতে বীরের ভার ঈাড়াইয়াছিলেন, এত্ুগ্জ রাবণ বখন তাহার 
চে 

উপর দৃতাদ্ডের আদেশ প্রদান করিল, হখনও ভাতার উজ্জল 

উদগ্ররূপ অবিচলিত ছিল,-তালর প্রশত্ত পলা একটুও ভয়" 

কুঞ্চিত হয় নাই । বিভীষণের উপদেশে তাহার অপর গ্রকার 

দের বাবস্থ। হইল। 

হন্পুনান্ দখন সাগর অতিক্রম করিয়া তাহার পথপ্রেী বানর 

মণ্ডলীর নিকট সাভার সংবাদ লইয়া উপস্থিত হইজেন। হখন 

সেই নিরাশা-বিশার্শ মুতকল্প মিত্র এক বিশাল আনন্দকল্রুব 

জাগিয়া উঠিল, ভাহারা নাচিয়া গাঞ্িয়া তার অভার্থনা করিল। 

হন্থুমান্ বহুকষ্ট সহা করিয়া কর্তৃব সমান করিয়াছিলেন 

আজ একদিনের ভন্য বন্ধুগণের সঙ্গে আনন্দ উত্সবে যোগদান 

করিলেন,দেই আনন্দোচ্ছাসে সমুদ্রের উপকূল উল মগ করিতে 

পাতি ৯. 



২১৬ রি রর | 
টিপি জি পি এজ লো লিড লিন 01০0 পদ লস জা পে লস সিকি লা দিল দর ভা পে লীন পোল পো, আত ৮ বাসি ৯২ 

লাগিল। গীবের : আদেশরফিত মধুবনে বাইরা তাহার কটি 
প্লাবন থা ঘূ্াবর্তের স্তায় পতিত হইল, মধুবনপ্রহরী দধিমুখ বাঁনর 
তাহাদগকে বাণা দিতে যাইয়া প্রহার-জজ্জরিত দেহে পলায়ন 

করিল । 

তখন হনুমান একাদনের জন্য বন্ধুজানের সঙ্গে মধুবনে 
যধুফলাস্থ দনে প্রমন্ত হইলেন । সকলে মিলিয়। ভাহারা উৎসবের 
দিন কি ভাবে বঞ্চন করিয়াছিল, বাক্াকি* ভাহা | বিস্তৃ5ভাবে বর্ণন 
করিয়াছেন 

“গায়ন্তি কেচিৎ প্রহদন্তি কেচিৎ। 
নৃতাপ্তি কেচিং প্রণনন্তি কেচিত ॥” 

কেহ গান করিতে লাগিল, কেহ হাসিতে লাগিল, কেই নাচিতে 
লাগিল, কেহ বা গ্রণাম করিতে লাগিল! 

কর্তবোর কঠোর শ্রাস্তির পর এই প্রমোদচিত্র কি সুন্দর ' 
হনুমান লঙ্কায় শুধু সীতাকে দেখিয়া আইসেন নাই, ভিনি 

লঙ্কাসম্থন্ধে রামকে যে সকল কথ| জানাইর়াছিলেন, ভাহাতে 
তাহার সুক্ষ দৃষ্টি সুচিত হইয়।ছে। হন্থমান্ ভিজ্ঞাসিত হইয়া রামকে 

লঙ্কাসম্থ-ন্ধ বলিয়াছিলেন,.- 
লিঙ্কাপুরী হস্তী, অশ্ব ও রথে পূর্ণ, উহার কপাট দুটবদ্ধ 'ও 

অর্গলযুক্ত, উহার চতুদ্দিকে প্রকাণ্ড চারটি দ্বার আছে। প্র 
দ্বারে বৃহ প্রস্তর, শর ও বন্ত্রকল সংগৃহীত রহিয়াছে । প্রতি- 
পক্ষসৈন্য উপস্থিত হইবামাজ তদ্বারা নিবারিত হইরা থাকে। 
দ্বারে যস্ত্রঙ্জিত লৌহময় শত শত শতগ্রী আছে। লঙ্কার চতুর্দিকে 



ইন্থুমান্। ২১৭ 
ছি তত পরি, পরশ এর. মি পপ পাপ এপ ছি, ০৩ ৭ 

পপি সি, লে এ পা এ পম পাি পা তো 

স্্ণপ্রাচীর, উহা মণিরড্রখচিত ও ছুলজ্বা। উহার পরই একটি 
ভয়ঙ্কর পরিখা আছে । উহা অগাধ ও নক্রকুম্তীরপূর্ণ | প্রতোক 
দ্বারে এক একটি বিস্তীর্ণ সেতু দুষ্ট হয়! থাকে । উহ মন্লস্ি 5 
প্রতিপক্ষীয় সৈশ্ত উপস্থিত ভইলে ই বনদ্বারা যেত রঞ্ষিত হয় এবং 
শক্রসৈহয এ বন্ত্বলেই পরিখা নিক্ষিপ্ত হঈটয়। থাকে । লঙ্কা 
নদীছুর্গ, পর্বতছুর্গ ও টত্িশ কৃত্রিম দুগ আছে । ঈ পুৰী দন 
প্রসারিত সমুদ্রের পারে! সমুদ্রে নৌকার পথ নাই, উচ্তার 
চতুপ্দিক্ নিরূদ্ষেশ ।” 

হন্তমান্ গুণীর সম্মান জানিতেন । রাবণকে দেখির! হম্বমানের 
মনে প্রগাঢ় শদ্ধার উদ্রেক হইয়াছিল : শাহর পশ্মশৃন্ত ত-দশুন 
তিনি ছুঃখিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সগল হিনাওদ্রও হায় সমু দেই 

রাক্ষপরাজের প্রতাপ দেখিয়। হন্থনান বণিয়! উদ্িযািলেম - 

“অহো কূপমহো! ধৈর্যামহো সবমাা হাতি । 

অহে রাঙ্গনরাজন্ত সবলঙ্গণত্জ্জত1। 

বদাধশ্মো ন বলবান স্যাদয়ং রাক্ষমেম্বর। 

স্তাদয়ং হরলোকস্ত নশক্রন্তাপি রক্ষিতা ॥" 

ইহার কি অপূর্ব রূপ, কি শৈর্ধা, কি শন্তি, কি কান্ড, সন্ধা 
কিস্ুলক্ষণ। মি ইনি অধম্মশীল ন! হতেন, হবে সমস্ত দেব- 
তারা, এমন কি ইন্দুও ইহার 'আশ্রয়তিক্ষ। করিতে পাপিতেন ) 
রামচজ্জরকে হনুমান বলিয়াছলেন-- 

“রাবণ যুদ্ধার্থী, কিন্তু ধারস্বভাব ও সাবধান, স্তন শ্যং 

সতত সৈল্ত পর্যাবেক্ষণ করিয়া খাকেন 1” 



২১৮ রামায়ণী কথা । 
পিতা সবি ওলী ৯ সী সপ ৯:০৯ ০০ লিপি, ০ 

রানারণের সব সর্বত্র ব হুান্ আশ ও শাস্তির কথা বহন করিয়া 
আ'নয়াছেন। অশোকবনে শীত! যখন চেড়ীগ ণপীড়তা হইয়া 
ছঃখের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন,--বখন লঙ্কাপুরী কাল- 
র্নীর মত তাহাকে গ্রাস করিয়া অবসন্ন করিয় ফেলিয়াছিল, 
তখন শুভ অন্গুরীয়কের অন্জ্ঞান লয়! হঞ্জমান্ তাহাকে নৈরাশ্- 
সমুদ্র হইতে আশার তরতীতে । উত্তোলন করিয়াছিলেন । রাম 
ঘখন (বরহখিন্ন হইয়। মরুভূর উতপ্বায়ু-পীর্ডিত পাস্ছের স্ঠায় সীতার 
শংবাদের ছগ্ধ উষ্থুখ ভইয়াছিলেন, _বানরসৈন্তগণ বখন স্ুগ্রীব, 
কত প্রাণদ্ডের ভয়ে শুফমুখে সকার নৈরান্ঠে সমুদ্রের উদ্ধীচর 
রা ও টিটিভপক্ষীর গতিতে কোন স্থসংবাদের গ্র্াশ। করিয়া 
আশঙ্কাপাড়িত হয়াছিল--তখন হন্ছসান অমুতৌষধির স্তায় 
ঈধার্তী বন করিয়া আনিয়া নৈরাগ্ের রাজা আশার কল- 
চোলাহলে মুখরিত করিয়াছিলেন । আর মেদিন চতুর্দীশবৎসরাস্তে 
ফ্লমুপাহারী ও অনশনরুশ রাজধি ভরত নন্দীগ্রামের আশ্রাম 
ভাইপাছুকা-বভৃষিত সম্তকে রামের প্রত্তাগমনের প্রতীক্ষায় আকুল 
হই পড়িয়াছিলেন, চতুদিশবৎসরাস্তে রাম ফিরিয়া না আ.সলে-_ 
প্রবেক্ষাম ছতীশনং” অগ্সিতে প্রাণ বিষর্জন দিতে যিনি 
কতসঙ্কল্প ছিলেন--সেই আদশ ভ্রাতা-_রাজবির ঘোর আশা ও 
আশঙ্কার দিনে তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়। বৃদবব্রাহ্মণবেণ 
ইন্গমান্ বলিয়াছিলেন-- 

"বসন্ত দণ্ডকারণো যং ত্বং চীরজটাধরস্। 
অন্থুশোচসি কাকুৎস্থং স তাং কুশলমত্রবীৎ ।" 

৯ পপি সিন গা কি, 



নি ২১৪ 
সিসি ৩ ৯ পিসি লী লি ি০৫ সিল পাস. ৮5 এ পা সি 

“রাজন্ আপনি দণ্তকারণাবাসী চীরজটাধর হে যে জোষ্ঠত্রাতার জন্য 
অন্থশৌচনা করিচতছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা 
করয়াছেন।” স্ৃতরাৎ বখনহ আমরা তনুমানকে দেখি, তখন 

তিনি আমাদের গ্রিয়দশন | অশান্ত বিপদের মধো এনি আশার 

ংবাদে উত্সাহিত করয়াছেন তিনি বিপদভঞ্জনের পূর্বাভামের 

মত উদয় হইয়াছেন, কিন্তু পরের বিপদ দূর করিতে মায়া তিনি 

নিজেকে কহ বিপদাপন্ধ করিয়াছেন, ভাবিলে আগের মহিমায় 

তাভার চিত্র সমৃজ্জল হই উঠে! 

বামচন্্র ভআযোধযায় গ্রচাগমন করিয়া জগাণ ও অঙ্গদকে 
মর্ণমগঙ্ার এবং অগ্রাগ্ি আছরণ প্রদান করলেন । সালাছদেবী 

হখন স্ত্রীয়কগলদ্বিত উদজ্্ল মক্তাভার খুলিপ। লাছের 5 দিপা ও 

করিলে রাম বলিলেন, কিমি এই হার যাভাকে পিয়া সখা হও, 

তাভাকেহ উহ! দান কর সেই বন্ুমূলা হার উপহার পাউয়। 
হনুমান আপনাচক কুতার্থ মনে করিকেন। 

হন্মানের এই কয়েকটা গুণের কথ! বাক্ীকি লিখিয়ান্েন 

পৈর্যামিশ্র তেজ, নীির সহিত সরলভা, সানর্প ও বিনয়, দশ 

পৌরুষ ও বুদ্ধি; পরস্প্রধিরোদী গুণরাপি তাহার চরিত্রে সম্মিলিত 
তইয়ানছুল এবং চিনি হাহাদের মকল গুলিকেউ কর্তব্ানুষ্ঠানে 

নিঘুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন । 

রত, লক্ষণ, কৌশলা, দশরথ প্রতি সকলেরই রামের প্রঠি 

অনুরাগ সহজে কল্পনা করা যায়, ইহারা রামের স্বগ্র ; কিন্ত 

কোথাকার এক বর্বরদেশের অনুর্ধন মৃত্তিকায় এই ভক্তিক দম 

পি 



২২০ রামায়ণী কথা । 
স্পা পাপ পা রশি? সা লা পপ পি সস, পাম্পি পাস সি, পা _ পেস শািপিপাটি, পাশ পাপ তা সি পলি 

অসাধনে উত্পন্ন হইল--ভাহা আমর আশাভীতূপে পাইয়া 
বিস্ময়ে দশন করি। বিভীষণ ও স্থুগ্রীবের মৈত্রী হনুমানের 
প্রভৃতির তুলা গভীর নহে এবং তাহাদের সৌহার্দে আদান 
প্রদানের ও স্বার্থের ভাব আছে, কিন্তু হনুমানের ভক্তি সম্পূর্ণ 
অহেতকী। পরবর্তী হিন্দুগণ ভাতার এই ভক্তিভাবের প্রত তই 
বিশেষরূপে লক্ষাস্থাপন করিয়াছেন 'কন্ত আমার বো? হয়, ভক্টি 
অপেক্গাও উন্নত কর্তবোর প্রেরণাই তাহাকে অপ্দিক হদর্ধীপে কার্য 
প্রবণ্তিহ করিয়াছে । 

থে কাঁজের ভার তিনি লইহেন, প্রাণপণে তিন তাহ! সমাদা 
করিতেন,-_কিন্ধপে সেই কার্ষা উত্কৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন করিত পারি- 
বেশ, মনে মনে সব্ধদ! তাহাই আলোচনা করিতেন এইজন্য 
আমরা প্র-ত পাদক্ষেপে তাহাকে বিতর্ক করিয়া অগ্রসর হইন্ে 
দেখিতে পাই--কোথারও কর্তবা-সাঁধনে কোন “ছদ্র র' হিয়! গেল 
কিনাতীাহার কোন্ পঞ্থ। অবলম্ব নীয়, ইহা তিনি দাশনকের 
গ্তার মনে মনে বিচার করিয়। স্থির করিয়াছেন এবং শেষে নংঙ্কন্না- 
রাড হইয়। বারের স্যার দীড়াইঘাছেন ৷ আর একটি বিশেষ কথ! 
এই নে কর্তা সম্পাদনের সমর স্বীয় স্বখভোগ ব৷ কার্ষোর 
ফলাফল তাহার আদে বিচার্যা ছিল না, গীভাঁর বে নিপ্দাম কার্দের 
আদশ সংস্থাপেত হইয়াছে  ইন্থুমান্ তাহাই জীবন্ত উদাহরণ. 
এই নাম কর্তবা-বুদ্ধই প্রকৃতরূপে তগবগান্তভাব, এই জাই 
বৈষ্ণবেরা তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তীহার সেবা 
সম্পূর্ণ অহেতুকী--সেই সেবা বৃত্তি মধ্যে--অন্থুরাগের বাহা 



5 ২২১ 
০০ পণ সত পা করা সি 

8৭ - রী. 

উচ্ডাস ব! ভক্তির জা কষ্ট হয়না । যাহ রাত প্রেম বা ভক্তির 
উচ্া্ে কার কররেন--তীহাদের কার্ধা প্রাণপণ লক হত হয় 
কিন্ত, সেই উচ্ৃসত. অনুানগুলি মদদে মনো ত্রমাত্মক হয়| 
পড়িবার আশঙ্কা থাকে ॥ হন্টমানের কার্যাপুলির মরা সেরূপ 
উত্সাহ নাই-_ভাহ। শঙ্ মাত্মান্থসন্ধান ও কঠোর বিচার শুহ্থত। 
হনি আত্মানেষা অন্লাসীর মহ নিজে নিলিপ থাকিয়া অহতশয় 
কঠোর কর্তবোর পথে বিটরণ করিয়াছেন । মে কর্তবা সম্প।দনে 
হিনি স্ুগ্রীবের সন্বন্ধেও যেরূপ দটতস্ত, রামের আদেশ পালনেও 
তাহাই | বানীকিঅঙ্কিত হন মান্ (5ব্রের উজ্জল কপালে প্রজ্ঞার 

5 নিযে হইতেছে ও তাহার হস্ত সবলে কর্ীবার হাল 
ক।ননাশৃষ্য, তাহার দষ্টি বিগামহান 

এবং টাকা; বে ভ'বধত্দরশী, ঠিনি খবর হ্যায় স্থায় চরয়েন 
কঠোর বিচারক, ভাগী এবং স্থিরলক্ষা। এই সকল গুণে 
পৃভার চন্য (কিক্ষিদ্ধাণ অনার্ধা বীরবরের উদ্দেস্যে আর্ধাবর্তে শঠ 
শত মন্দির উত্থিত হইয়াছে এবং এই জন্য ভব 5 লক্ষণের মুখে 
হন্গমানকে 'আর্ধা মম” বলিয়। সম্বোধন করিতে দ্বধ! বো 
করেন নাই । 
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